
 

       ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ 

Адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. Марин Дринов № 5, тел.: 058/600678, факс: 058/600658, e-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, www.dpshumen.bg 

 

УТВЪРДИЛ : /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Цанко чл.59 от ЗЗЛД / 

Директор ТП ДГС Добрич 

     25.03.2020r. 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 1/24.03.2020г. 

Днес 24.03.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на Териториално поделение 

Държавно горско стопанство гр. Добрич, се проведе заседание на комисията за провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V-та, Раздел I от ЗОП 

с предмет: „Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, 

товарни автомобили /с изкл. на автомобилите на изплащане и/или тези с валиден 

гаранционнен срок на обслужване/и селскостопанска техника и др. транспортно 

оборудване от този род с резервни части и аксесоари, вкл. резревни части и аксесоари, 

вкл. автостъкла, смазочни материали, антифриз и др. консумативи предоставени от 

изпълнителя” с прогнозна стойност до 42 000 лв., без ДДС, съгласно Решение № ЗОП - 2020 - 

37/18.02.2020г., комисия назначена със Заповед № РД-04-48/24.03.2020г.на директора на 

Държавно горско стопанство гр. Добрич ТП на СИДП ДП гр. Шумен, в следния състав: 

Председател: 

инж. Ренета чл.59 от ЗЗЛД – зам.директор в ТП ДГС гр. Добрич; 

Членове: 

Валентин чл.59 от ЗЗЛД – главен счетоводител в ТП ДГС гр. Добрич 

Банко чл.59 от ЗЗЛД – шофьор лек автомобил до 9 места в ТП ДГС гр. Добрич 

Привлечени външни за предприятието консултанти няма. 

Комисията има следната задача: да отвори офертите по реда на тяхното постъпване, да 

извърши подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

определяне на изпълнител за обществена поръчка чрез открита процедура. 

ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Председателят на комисията обяви начало на заседанието, прочете гласно заповедта за 

назначаване на комисията и получи от деловодството на Възложителя подадените от 

участниците оферти, в едно с протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. 

Комисията, констатира, че е подадена 1/една/ оферта, отговарящи по външен вид на 

изискванията и съответстващи на ЗОП, както следва:  
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1. Оферта с вх. № 849/20.03.2020г. депозирана в деловодството на ДГС гр. Добрич 

в 16:05часа, от фирма: „Димаг Ауто“ ЕООД. 

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 102, ал.2 от ЗОП, във 

връзка с чл.51, ал.8 и 13 от ППЗОП, които представляват неразделна част от процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка и следва да се съхраняват в досието на 

същата. 

Председателят обяви, че участниците в процедурата, техни упълномощени 

представители, както и средствата за масова информация могат да присъстват на 

публичното заседание на комисията. 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на 

кандидатите за участие в процедурата и представители на средствата за масова 

информация. 

Комисията констатира, че подадената оферта са депозирани в деловодството на 

Държавно горско стопанство гр. Добрич в указания от Възложителя срок и е в опаковка в 

ненарушена цялост. 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за участие в 

процедурата и обяви, че ще проверява съответствието на офертата с изискванията на ЗОП 

на този етап от работата си, в съответствие с изискванията за публичност на процедурата. 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидата данни, както и да 

изисква в определен срок писмено представяне на доказателства за обстоятелствата 

посочени в офертата. 

I. ФАЗА НА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОФЕРТИТЕ - ОТВАРЯНЕ 

НА    ЗАПЕЧАТАНИТЕ ОПАКОВКИ С ОФЕРТИТЕ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО 

ПОСТЪПВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ: 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и оповестяване на нейното 

съдържание, както следва: 

1. Оферта от фирма: „Димаг Ауто“ ЕООД, гр. Добрич: 

При отваряне на офертата се установи, че същата е в запечатана непрозрачна опаковка 

и съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Всички членове на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение. Не беше предложено на представители или пълномощници на участника да 

подпишат посочените ценово и техническо предложения, защото такива не присъстваха. 

След приключване на действията на комисията в тази фаза на процедурата, 

председателят на комисията закри публичната част на заседанието. 

II. ФАЗА НА ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОФЕРТИТЕ С 

УСЛОВИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -ДЕТАЙЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

ОТНОСНО НАЛИЧИЕ НА РЕДОВНОСТ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Оферта от фирма: „Димаг Ауто“ ЕООД, гр. Добрич: 

При проведено детайлно разглеждане на представените документи от участника, 

комисията констатира, че участника е представил всички необходими документи и 

офертата му е в съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, представена от участника, както не са 

налице и фактически грешки. По представения в електронен вид и на електронен носител 

ЕЕДОП, подписан надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите 

указания изх. №  МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията 

констатира следното:  

По минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното състояние 

на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП. 



Констатации - Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата на основанията за задължителното 

отстраняване по чл.54 от ЗОП. 

По минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се Технически и 

професионални способности.  

Констатации - Кандидатът е попълнил разделите относно част критерии за подбор по 

отношение на Технически и професионални способности. Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че 

за изпълнение предмета на поръчката няма да използва подизпълнител или ресурсите на 

трети лица. ЕЕДОП на кандидата е подписан с валиден електронен подпис на управителя на 

дружеството, съгласно вписаните данни по партидата на дружеството в Търговски регистър 

при АВ относно начина на представляване, поради което комисията взе единодушно 

следното решение: 

Допуска до по нататъшно участие в процедурата фирма „Димаг Ауто“ ЕООД, гр. 
Добрич. 

 Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. Комисията 

преустанови своята работа на 24.03.2020 г. в 11.00 часа. Като определи, че следващото 

заседание ще се проведе на 24.03.2020 г. от 11.10 часа в административната сграда на ТП 

ДГС Добрич, с административен адрес: гр. Добрич. 

 На 24.03.2020 г. от 11.10 часа, комисията на закрито заседание извърши следното: 

III. ФАЗА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С УСЛОВИЯТА 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Оферта от фирма: „Димаг Ауто“ ЕООД, гр. Добрич: 

Участникът е изготвил и подал техническото си предложение съгласно изискванията на 

Възложителя. Участникът предлага срок на валидност на офертата 90 календарни дни, 

считано от крайния срок на подаване на оферти. 

Комисията взе единодушно следното решение: Допуска до следващия етап от 

процедурата горепосочения участник, а именно отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови предложения”. 

На основание чл.57, ал.З от ППЗОП: 

1. Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ да се извърши на 30.03.2020г. от 10.00 часа в ТП ДГС Добрич, гр.Добрич. 

2. Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на 

Възложителя, раздел „Профил на купувача”, на обособеният интернет адрес на поръчката 

https http://dgsdobritch.sidp.bg/, чрез изпращане на съобщение за това, подписано от 

Председателя на комисията. Комисията преустанови своята работа на 24.03.2020г. в 12.00 

часа. 

Протоколът съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

КОМИСИЯ : 

Председател: /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Ренета чл.59 от ЗЗЛД/ – зам.директор в ТП ДГС гр. Добрич; 

  Членове: /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

               /Валентин чл.59 от ЗЗЛД/  - главен счетоводител в ТП ДГС гр. Добрич 

     /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

        /Банко чл.59 от ЗЗЛД/  – шофьор лек автомобил до 9 места в ТП ДГС гр. Добрич 
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