
ПРОТОКОЛ № 2-3
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.

В закрито заседание проведено в 10,30 часа на 02.03.2018г., 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

За провеждане на преговори при условията на чл. 67 от ППЗОП с първия 
участник в процедурата Георги Йорданов Анастасов -  упълномощен представител с 
пълномощно с per. № 30206/21.12.2017г. -  фирма „Боду“ ООД, определен след теглене на 
жребий в публичното заседание на комисията от 10.00 часа на 02.03.2018г.

ГКомисията обяви следния дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на 
ЗОП и ППЗОП:

1. Разглеждане на техническото предложение на участника, проверка за съответствие с 
техническата спецификация на възложителя. Вземане на решение за отстраняване или 
допускане на участника до следващия етап на преговорите по т.2 от дневния ред.

2. Отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствие 
на направеното ценово предложение с финансовия ресурс на възложителя, обсъждането 
му с участника. Комисията оповести, че няма да оповестява постигнатите договорености 
с останалите участници, освен с изричното съгласие на участника.

3. Приключване на преговорите с участника и закриване на заседанието.

П.Действия на комисията съгласно обявения дневен ред

По т.1 Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира 
следното, а именно, че същия е направил следното предложение за изпълнение на 
предмета на поръчката:

Физическата охрана на горски разсадник „Дъбовете“, местност „Кобаклъка“, гр. 
Добрич ще бъде осъществявана в делнични дни 12 часа нощен наряд, празнични и 
почивни дни 24 часа денонощен наряд.

Участника ще да осигури за изпълнение на поръчката 
Минимум 4 охранители;
Минимум 1 бр. лек патрулей автомобил;



- Минимум 1 бр. високопроходим патрулей автомобил;
Автомобилите ще са реално базирани на такива места, че участника да има 
възможност във всеки момент на искане за съдействие от охранителя на поста 
за охрана да може да осигури пристигане и проверка на място от негови 
служители, в рамките на до 4 мин.

Комисията констатира, че техническото предложение е направено в съответствие с 
техническата спецификация и същото покрива изискванията на възложителя за 
изпълнение на предмета на поръчката. Техническото предложение е подписано от лице 
с представителна власт, а именно Георги Иорданов Анастасов, в качеството му на 
упълномощен представител, който заяви, че поддържа така направеното предложение.

По т.2 Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
и констатира следното, а именно, че ценовото предложение, подписано от участника, 
същият е направил следното предложение:

1. Общо възнаграждение за извършване на услугата за срока на договора в размер 
на 30 000,00 лв. /тридесет хиляди лева/без включено ДДС или месечна 
абонаментна такса за един охранителен пост за един месец в размер на 2 500,00 
лв. /две хиляди и петстотин лева/  без включено ДДС. Посоченото общо 
възнаграждение е платимо на 12 равни вноски за срока на действие на договора.

2. Начин на плащане: стойността на услугата ще се заплаща в български левове по 
банков път с платежно нареждане, съгласно условията на договора в срок до 10- 
то число на месеца, следващ месеца през който е предоставена услугата, след 
представяне на фактура от изпълнителя.

Комисията констатира, че ценовото предложение е направено в съответствие с 
финансовия ресурс, който е одобрен и възложителя може да осигури за изпълнение 
на поръчката. Ценовото предложение е подписано от участника, и същият заяви, че 
поддържа така направеното предложение и не желае постигнатите договорености да 
бъдат оповестявани при провеждането на преговорите с останалите участници.

По т.З Комисията приключи договарянето с участника и закри заседанието си, като 
настоящия протокол се състави в два екземпляра, единият от конто за участника.

КОМИСИЯ:


