
УТВЪРДИЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  

01.03.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/01.03.2018 г. 

 
          На 01.03.2018 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед № 

44/26.02.2018 г. на директора на  ТП ДГС Провадия,   в състав: 

Председател: инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор  при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове:1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - РСО - Гл. счетоводител при ТП ДГС 

Провадия 

          се събра със задача да отвори пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници , да извърши разглеждане и оценка на офертите, като определи 

оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за оценка на офертите : 

икономически най-изгодната оферта, въз основа на най-ниската предложена цена 

за изпълнение на цялата поръчка относно процедура, открита чрез Публично 

състезание , с предмет: „Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни 

дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2018 година, 

съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед №467/19.12.2017 г.  на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение № 20 /31.01.2018 г. на директора 

на ТП ДГС Провадия 

          Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          I. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати участници до 

този етап на процедурата. 

          1.Оферта от „Зелени Балкани Провадия“ ЕООД. 

          Комисията констатира цялост на плика, отвори го и установи наличност на 

изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение. 

        Участникът предлага единична цена за извършване на услугите, предмет на 

настоящата обществена поръчка е в размер на: 16,90 /словом: шестнадесет лева и 

деветдесет ст./ лева без вкл. ДДС за 1 пр.м3 

 

         След отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия 

участник  приключи откритото заседание на комисията. 

     Комисията продължи своята работа на закрито заседание проведено на 

01.03.2018 г. от 11,10 часа по детайлно разглеждане на ценовата оферта на 

участника,  като установи следното: 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

 

         1. Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия на 

Възложителя. В посочената единична цена са включени всички разходи за товаро- разтоварни 

дености, транспорт и други съпътстващи услугата разходи, в лева без ДДС , франко посочения 

обект на Възложителя.  

 



        2.    Предложените цени ще важат за целия период на изпълнение на договора. Запознат съм, 

че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.   

       3. Нашето ценово предложение за изпълнение на  обществената поръчка е следното: 

№ 

по 

ред Наименование на услугите 

Мерна 

единица 

Единична цена 

в лв. без вкл. 

ДДС 

1 

Товарене , ратоварване и транспорт на 

дървесина 1 пр.м3 16,90 

Предлагананата от нас единична цена за извършване на услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка е в размер на : 16,90 /словом: шестнадесет лева и деветдесет ст./ лева 

без вкл. ДДС за 1 пр.м3; 

         4.Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно предложената единична цена на 

услугута за 1 пр. м3, без включено ДДС. 

          5.Стойността на услугите се заплаща в лева по банков път, по посочена от изпълнителя 

банкова сметка в срок до 10 /десет/ календарни дни след издаване на данъчна фактура. Данъчна 

фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- предавателен протокол между страните 

за извършената услуга.   

         6.Изпълнението на услугите се извършва единствено и само след заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до определеният максимален прогнозен финансов ресурс в размер на 2200 лева 

без ДДС. За посочената стойност се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с 

усвояването й в пълен обем. Услугите ще бъдат заявявани в случай на необходимост и нужда на 

Възложителя, в рамките на предвидения финансов ресурс. 

 

       След детайлно разглеждане на представената от участника ценова оферта , 

комисията констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя и съдържа всички необходими документи.  Предложената цена за 

изпълнение на услугата е в рамките на пределния финансов ресурс , определен от 

Възложителя в размер на 2200.00 лв. за извършване на  дейности по товарене, 

разтоварване и транспорт на прогнозно количество от 130 пр.м3 дървесина от ДГТ на 

територията на ТП ДГС Провадия до административен адрес на ТП ДГС Провадия 

       Поради, което, Комисията единодушно реши: 

       Допуска до по- нататъшно участие: „Зелени Балкани Провадия“ ЕООД 

              II. Фаза на класиране на офертите. 

        На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към класиране на 

допуснатите оферти. 

       Комисията класира участниците по следния начин: 

       На първо място- „Зелени Балкани Провадия“ ЕООД , гр. заличено, съгласно чл. 

2 от ЗЗЛД №46,  ЕИК заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, предложена единична цена за 

извършване на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на : 16,90 

/словом: шестнадесет лева и деветдесет ст./ лева без вкл. ДДС за 1 пр.м3 
 

               Комисията преустанови своята работа на 01.03.2018г. в 11.55 часа. 

        Протоколът съдържа 2 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка . 

 

Председател:   

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – подписано и заличено, съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД 

 

Членове:        

1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 


