
ПРОТОКОЛ № 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 
„Дьбовете“, местност „Кобаклъка“, гр. Добрич“, открита с Решение № 1/ 22.02.2018г.

В закрито заседание проведено в 13,00 часа на 02.03.2018г., комисията започна 
своята работа 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

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

1. Класиране на офертите съгласно предварително обявения критерии „най-ниска цена“.

2. Закриване на заседанието.

По т.1 Въз основа на предложените от участниците цени, комисията обяви следното 
класиране, както следва:

1 .„ФЕДЕРAJIHA 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, с предложено общо възнаграждение за извършване на услугата 
за срока на договора в размер на 29 520,00 лв. /двадесет и девет хиляди петстотин и 
двадесет лева/без включено ДДС или месечна абонаментна такса за един охранителен 
пост за един месец в размер на 2 460,00 лв. /две хиляди четиристотин и шестдесет лева/ 
без включено ДДС. Посоченото общо възнаграждение е платимо на 12 равни вноски за 
срока на действие на договора -  участника е класиран на ПЪРВО МЯСТО;

2. „СОД -  АЛБЕНА“ООД с ЕИК 124599520, Регионален офис за облает Добрич в гр. Балчик,ул. 
„Черно море“ № 55, представлявано от Атанас Илиев Атанасова -  управител, с предложено общо 
възнаграждение за извършване на услугата за срока на договора в размер на 29 760,00 
лв. /двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева/без включено ДДС или 
месечна абонаментна такса за един охранителен пост за един месец в размер на 2 480,00 
лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева/ без включено ДДС. Посоченото общо 
възнаграждение е платимо на 12 равни вноски за срока на действие на договора - 
участника е класиран на ВТОРО МЯСТО;

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, с предложено



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 - участника е класиран на ТРЕТО МЯСТО;

По т.2 Комисията закрива заседанието си в 14,00 часа на 02.03.2018г.

КОМИСИЯ:
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3  Чл.2 от ЗЗЛД


