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ДОКЛАД
Настоящия доклад се състави на 02.03.2018г. и отразява дейността на комисията, 

назначена по реда на чл.ЮЗ, ал.1 от ЗОП със определена със Заповед № РД-04- 
45/02.03.2018г. на директора на Държавно горско стопанство гр. Добрич ТП на СИДП 
ДП гр. Шумен.

ОТНОСНО“ Работата на комисията определена да разгледа, оцени и класира 
офертите получени за участие в процедура ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с определени лица ( 
чл.18. ал.1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП) завъзлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Физическа охрана на горски разсадник „Дъбовете“, местност „Кобаклъка“, 
гр. Добрич“, открита с Решение № 1/ 22.02.2018г.

УВАЖАЕМЫ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В качеството си на членове на комисията заседавала в състав: председател -  инж. 
Тодор Буров -  зам.директор на ТП ДГС гр. Добрич; и членове: Валентин Андонов - 
ръководител на счетоводен отдел и Янка Емилова -  юрисконсулт, Ви докладваме за 
следното:

В хода на работата на комисията не са настьпили промени в състава и, както и не 
са издавани заповеди за промяна на задачите, състава за извършване на работата на 
комисията. На основание чл. 53 от ППЗОП бе направено уведомление в Профила на 
купувача относно промяна в датата и часа на провеждане на заседанието на комисията и 
преговорите с поканените лица. В изпълнение на задълженията си съгласно Закона за 
обществените поръчки и правилника за прилагането му, комисията проведе 
договарянето със следните поканени от директора на ТП ДГС гр. Добрич фирми, а 
именно:

1. „СОД -  АЛБЕН А “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 СЛУЖ БА ЗА БЕЗО ПА СТН ОСТ -  Д О БРИ Ч “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.;
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Договарянето протече както следва:
В публично заседание проведено на 02.03.2018г. от 10.00 часа, комисията след като 
констатира, че на заседанието присъстват поканените за договарянето участници, Атанас 
Илиев Атанасова -  управител на фирма „СОД -  АЛБЕНА“ООД, Георги Панов -  
управител на фирма „ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ -  ДОБРИЧ“ООД, 
Тихомир Тодоров Тотов -  управител, представляван от пълномощника си Георги 
Йорданов Анастасов -  упълномощен представител с пълномощно с per. № 
30206/21.12.2017г. -  фирма „Боду“ ООД, получи представените оферта и протокола по 
чл. 48, ал.6 от ППЗОП, след което всеки член от комисията подписа декларация по чл. 
51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

За участие в процедурата комисията установи, че има подадени оферти от следните 
участници:

„СОД -  А Л БЕН А “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;

„Ф ЕДЕРАЛНА СЛУ Ж БА ЗА БЕЗО ПА СТН ОСТ -  Д О Б РИ Ч “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;

Комисията премина към проверка на опаковките съдържащи офертите и след като 
установи, че същите са в съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените 
условия от външна страна, премина към тяхното отваряне по реда на постъпването им.

Комисията констатира, че всяка оферта съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ и устно оповести останалите документа от офертата на 
всеки от участниците.

Комисията провери представените документа и единодушно взе решение за допускане 
на участниците до следващия етап на процедурата.

Комисията съвместно с участниците проведе жребий съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, за 
определяне на поредността и часовете на провеждане на преговорите с всеки от 
участниците по отделно и обяви следната поредност за провеждане на преговорите:

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.;

След изчерпване на дневния ред публичното заседание бе закрито и бе съставен протокол 
№ 1/ 02.03.2018г., конто бе подписан от членовете на комисията.

2. След извършване на горните действия, комисията в отделяй закрити заседания, 
съгласно поредността и часовете, определени при проведения жребий в предходното и
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заседание, проведе по отделно договаряне с всеки един от участниците. Съгласно 
изричните изявления на участниците, комисията не е оповестила постигнатите 
договорености пред останалите участници.

Комисията извърши съпоставка на направените от участниците ценови предложения с 
максималния финансов ресурс на възложителя и след като констатира, че същите не го 
надвишават единодушно взе решение да допусне всички участници до следващия етап 
от процедурата.

Направените предложения и постигнатите с участниците договорености са подробно 
отразени в Протоколи № 2-1,2-2, 2-3/ 02.03.2018г. и са подписани от членовете на 
комисията.

3. След провеждане на преговорите, комисията в закрито заседание единодушно 
извърши следното класиране, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска 
цена“:

1 .„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, 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;

Работата на комисията по класирането на участниците бе отразена в Протокол № 3 от 
02.03.2018г.

4. Дейността на комисията е отразена общо в пет протокола, първият от конто е подписан 
от всички членове на комисията, три относно индивидуалното договаряне с всеки 
участник и един относно извършеното класиране. Всички решения на комисията бяха 
взети единодушно, като особени мнения не бяха изразени.



5. Във връзка с изложеното в настоящия доклад, комисията предлага на възложителя на 
основание чл. 109 от ЗОП да определи за изпълнител на поръчката участника класиран 
на първо място и на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 66 от ППЗОП, да 
сключи договор с класирания на първо място участник при условията на направените от 
него техническо и ценово предложение.

Приложения: протоколи от заседанията на комисията, както следва:

1. Протокол № 1/02.03.2018г.
2. Протокол № 2-1/02.03.2018г.
3. Протокол № 2-2/02.03.2018г.
4. Протокол № 2-3/02.03.2018г.
5. Протокол № 3/02.03.2018г.

КОМИСИЯ:

Чл.2 от ЗЗЛД 

Чл.2 от ЗЗЛД2 . . . .

3 . . . Чл.2 от ЗЗЛД

17/idh%г—Долуподписаната Ulw&'/tilfi&k...  на
длъж ност??^?:: ТП ДГС гр. Добрич, приех в деловодството на
стопанството от председателя на комисията представените ми доклад и протоколи 
отразяващи дейността на комисията и цялата документация събрана в хода на
процедурата на /?.?.<.̂ . . 2 0 18 г .  часа.

  —

Предал:,;.:'................  Приел: .0.

/инж.Тодор Буров/


