
ПРОТОКОЛ № 1
Настоящия протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл. 

103, ал.1 от ЗОП, определена със Заповед № РД-04-45/02.03.2018г. на директора на 
Държавно горско стопанство гр. Добрич ТП на СИДП ДП гр. Шумен. Определена да 
разгледа, оцени и класира офертите получени за участие в процедура ПРЯКО 
ДОГОВАРЯНЕ с определени ли (чл.18, ал.1. т. 13, във вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП) за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана на горски разсадник 
„Дъбовете“, местност „Кобаклъка“, гр. Добрич“, открита с Решение № 1/ 22.02.2018г. и 
със следните поканени от Директора на ДГС Добрич ТП на СИП ДП фирми:

1. „СОД -  АЛБЕНА“ООД с ЕИК 124599520, Регионален офис за облает Добрич в гр. Балчик, 
ул. „Черно море“ № 55, представлявано от Атанас Илиев Атанасова -  управител, email: 
sodalb@abv.bg. съгласно покана с _изх._№ 569/ 22.02.2018г.;

2.„ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ -  ДОБРИЧ“ООД с ЕИК 124546400, със 
седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Калиакра“ № 2, ет.4, представлявано 
от Георги Панов -  управител, тел: 058/ 600113,факс: 058/ 600 114, email: fsbdobrich@abv.bg . 
съгласно покана с _изх._№ 568/ 22.02.2018г.;

3. „Боду“ ООД с ЕИК 130068321, Регионален офис за облает Добрич с адрес: гр. Балчик, ул. 
„Черно море“ № 34 А, представлявано от Тихомир Тодоров Тотов -  управител, Email: 
kirilov@bodusot.bg. съгласно покана с _изх._№ 567/ 22.02.2018г.;

В публично заседание проведено на 02.03.2018г. от 10.00 часа, комисията започна 
своята работа съгласно Раздел VIIIot ППЗОП, в сления състав:

Председател:

инж.Тодор Буров - зам.директор в ТП ДГС гр. Добрич;

Членове:

Валентин Андонов -  ръководител счет, отдел в ТП ДГС гр. Добрич

Янка Емилова -  юрисконсулт в ТП ДГС гр. Добрич

Комисията констатира, че на заседанието присъстват поканените за 
договаряне участници, както следва:

Атанас Илиев Атанасова -  управител на фирма „СОД -  АЛБЕНА“ООД;

Георги Панов -  управител на фирма „ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ -  
ДОБРИЧ“ООД;

Георги Йорданов Анастасов -  упълномощен представител с пълномощно с per. № 
30206/21.12.2017г. -  фирма „Боду“ ООД;

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

I.Комисията обяви следния дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на ЗОП и 
ППЗОП:
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1. Получаване на представените оферта и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и 
подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата 
по чл.103. ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията.

2. Проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с изискванията на ЗОП 
и предварително обявените условия от външна страна.

3. Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им, проверка за наличието 
в тях на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и устно 
оповестяване на останалите документа от офертата. Проверка на представените 
документа и вземане на решение за допускане или отстраняване на участниците за 
следващия етап на процедурата.

4. Провеждане на жребий съгласно чл. 67, ал.1 от ППЗОП, за определяне на поредността 
и часовете за провеждане на преговорите с всеки от участниците по отделно.

5. Закриване на заседанието и подписване на протокола.

II.Действия на комисията съгласно обявения дневен ред

По т.1 Получаване на представените оферта и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и 
подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата 
по чл.103. ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията.

1. Съгласно представените пот председателя на комисията оферта и протокола за 
приемането им, комисията констатира следното:

1.1. Оферта за участие са получени от следните фирми:

„СОД -  АЛБЕНА“ООД с ЕИК 124599520, Регионален офис за облает Добрич в гр, 
Балчик,ул. „Черно море“ № 55, представлявано от Атанас Илиев Атанасова -  управител, 
email: sodalb@abv.bg. с оферта с_вх._№ 627/ 02.03.2018г., 09:45 часа;

„ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ -  ДОБРИЧ“ООД с ЕИК 124546400, 
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Калиакра“ № 2, ет.4, 
представлявано от Георги Панов -  управител, тел: 058/ 600113,факс: 058/ 600 114, email: 
fsbdobrich@abv.bg. с оферта с_вх._№ 628/ 02.03.2018г., 09:54 часа;

„Боду“ ООД с ЕИК 130068321, Регионален офис за облает Добрич с адрес: гр. Балчик, 
ул. „Черно море“ № 34 А, представлявано от Тихомир Тодоров Тотов -  управител, Email: 
kirilov@bodusot.bg. с оферта с_вх._№ 629/ 02.03.2018г., 09:58 часа;

2. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране 
на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

По т.2 Проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с изискванията на 
ЗОП и предварително обявените условия от външна страна.

Комисията констатира, че не са налице несъответствия с изискванията на ЗОП и предварително 
обявените условия.

По т.З Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им, проверка за 
наличието в тях на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 
устно оповестяване на останалите документи от офертата. Проверка на представените
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документа и вземане на решение за допускане или отстраняване на участниците за 
следващия етап на процедурата.

Комисията констатира, че офертите съдържат плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 
оповести останалите документа предоставени с офертата на всеки кандидат. След като оповести 
документите от офертите на участниците, комисията ги провери и констатира, че същите 
отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя и взе единодушно 
решение с което ДОПУСКА до следващия етап на процедурата всички участници.

По т.4 Провеждане на жребий съгласно чл. 67, ал.1 от ППЗОП, за определяне на 
поредността и часовете за провеждане на преговорите с всеки от участниците по отделно.

Атанас Илиев Атанасова- в 10,30 часа на 02.03.2018г.;

Георги Панов -  в 10,50 часа на 02.03.2018г.;

Георги Йорданов Анастасов -  в 11,20 часа на 02.03.2018г.;

По т.5 След изчерпване на дневния ред публичното заседание бе закрито и протокола бе 
подписан, както следва:
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