
 

ДОКЛАД 

от 04.05.2018 г. към 

Протокол от 03.05.2018 

година 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, чл. 60 и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с 

проведената процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона 

за обществените поръчки, проведена от комисия, назначена със Заповед 

№57/03.05.2018 г. за определяне на изпълнител на от процедура по реда на чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП - публично състезание с предмет: ”Превоз на спомагателни работници 

за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2019 година, отглеждане на млади 

насаждения, подпомагане на естественото възобновяване до обекти намиращи се на 

територията на І-ви и ІІ-ри ГСУ на ТП „ДГС Върбица” през 2018 г., от следните 

населени места: гр. Върбица, с. Станянци, с. Божурово, с. Маломир, с. Тушовица, с. 

Бяла река и с. Нова Бяла река, през 2018 година”. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….чл. 2 от ЗЗЛД… - счетоводител при ТП  
ЧЛЕНОВЕ: 1. ….чл. 2 от ЗЗЛД…– обслужващ юрист на ТП 

               2. ….чл. 2 от ЗЗЛД…– лесничей при ТП 

 

изготви настоящия доклад, като промени в хода на процедурата в състава на комисията 

не са извършвани. 

Кратко описание на работния процес: 

Комисията при откриване на заседанието установи, че са спазени изискванията 

на закона, относно сроковете за изпращане на Обявлението и решението за откриване 

на процедурата до Агенцията за обществени поръчки и същите са публикувани по 

надлежния ред в електронния регистър. Процедурата е открита с Решение № 

5/11.04.2018 г. на директора на ТП „ДГС Върбица". 

Съгласно регистъра на ТП „ДГС Върбица", досега е установено, че оферта за 

участие в определения срок е подадена от: 

1. Оферта под вх. №631/30.04.2018 г. на Кандидат №1. ЕООД “БОЗ” с. Бяла 

 река. 

Комисията започна работа след получаване на изисканите документи и 

протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното 

Решение, че кандидата е представили всички изискуеми документи и изпълнява 

изискванията съгласно условията за провеждане на процедурата и разпоредбите на ЗОП 

и се допуска до участие в следващите етапи от процедурата. Няма основание за 

отстраняване на участника. 

Комисията оцени предложенията съгласно обявените критерии и предлага 

следното класиране: 
Н а  п ърв о  м я ст о  к ла сир а :  О ф ерт ата  н а  К анди дат  №1 .  ЕООД 

“БОЗ” с. Бяла река с п ре д ло ж ен а  к райн а  об щ а ц ен а  в  р аз мер  н а  2 4  0 00 ,0 0  
л в .  (д в ад есет  и  ч етири  х иля ди  лев а )  б ез  вкл юч ено  ДДС ,  п ри  
едини чн а  ц ен а  от  2 , 00  лв . / к м  б ез  вкл .  Д ДС,  к ато  п р ед ло ж ен ат а  о т  
к анди д ат а  об щ а кр айн а  ц ен а  н е  надв иш ав а  п р ед в арителн о  об яв ени я  
м ак сим ал ен  фи нансо в  р есу р с  о т  2 5  00 0 ,0 0  л в .  без  ДД С.  

Н ам а к ла сир ан  на  вт ор о  мя ст о  у ча ст ник ,  п орад и  лип са  на  
п одад ени  о ферт и .  

КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

Участникът в обявената процедура за избор на изпълнител отговарят на 

поставените от Възложителя условия, няма предложения за отстраняване. 

Предложената крайна цена за изпълнение на доставката не надхвърля 
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допустимият финансов праг (25 000,00 лева без ДДС). 

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, 
1. Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си на 

възложител, с решение в срока по чл. 106, ал. 1 от ЗОП (до 10 дни от получаване доклада 

на комисията), ако утвърди доклада на комисията да издаде окончателно Решение за 

определяне изпълнител по реда на чл. 108, т. 1 от ЗОП и да обяви за спечелил Кандидат 

№1. ЕООД “БОЗ” с. Бяла река, услугата с предмет: ”Превоз на спомагателни 

работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2019 година, 

отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване до 

обекти намиращи се на територията на І-ви и ІІ-ри ГСУ на ТП „ДГС Върбица” 

през 2018 г., от следните населени места: гр. Върбица, с. Станянци, с. Божурово, с. 

Маломир, с. Тушовица, с. Бяла река и с. Нова Бяла река, през 2018 година”. 

2. Предлага на директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си на възложител, 

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, да сключи договор с класирания на първо място 

участник - Кандидат №1. ЕООД “БОЗ” с. Бяла река. 

 

Комисия: 

1. ……..П……….. 

2. ……..П……….. 

3. ……..П……….. 

 

 

Няма особени мнения, изразени от членовете на комисията. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА: Цялата документация по процедурата, с 

приложен еЕЕДОП на електронен носител – диск, и протокола от заседанието на 

комисията.  

 


