
 

ПРЕПИС 

УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/……………..    

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

инж. Веселин Нинов 

директор на СИДП ДП – Шумен 

дата: 08.10.2020г. 

 

 

 

Д О К Л А Д 

№ 1/05.10.2020 г. 

 

съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП, от 

дейността на комисията, назначена със Заповед № 292/17.08.2020. на инж. Веселин Нинов – 

директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за 

участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с обект – 

услуги и доставки и с предмет: „Възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена 

структура и създаване на нови, както и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни с цел възстановяване и запазване на местообитания на малкия 

креслив орел“ в държавни горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. Шумен, 

обособени в Обект № 1 с обща площ 278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, както 

следва: Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси 

на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 2 – Ръчни дейности по 

възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка 

ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по 

трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП 

ДЛС Балчик; Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 5 – 

Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена 

структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 6 – Механизирани 

дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура и 

дейности по трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 82 дка 

ДГТ в ТП ДЛС Балчик.“, открита с решение № D 52 62 8 / 13 .0 7 .2 0 20  г. на инж. Веселин 

Нинов. 

 

На 17.08.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 292/17.08.2020 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в открита процедура по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с обект – услуги и доставки и с предмет: „Възстановяване 

на полезащитни горски пояси с нарушена структура и създаване на нови, както и 

дейности по трансформация на иглолистни култури в широколистни с цел 

възстановяване и запазване на местообитания на малкия креслив орел“ в държавни 

горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. Шумен, обособени в Обект № 1 с обща площ 

278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, както следва: Позиция № 1 – Ръчни дейности 

по създаване на нови полезащитни горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС 

Генерал Тошево; Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция 

№ 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена 

структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик; Позиция № 4 – 
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Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси на площ от 60 

дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 5 – Механизирани дейности по 

възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка 

ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик.“, открита 

с решение № D 5 2 62 8 /1 3 .0 7 . 20 20  г. на инж. Веселин Нинов, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– 

Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП 

– Шумен; 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен със задача: да 

разгледа, оцени и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за горепосочената 

обществена поръчка, се събра на свое първо редовно заседание в 10:00 часа, в 

заседателната зала на административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ 

ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно провеждане на горепосочената 

процедура. 

Процедурата е открита с решение № D 5 2 628 /1 3 . 07 .2 02 0  г., обявление за което е 

публикувано в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Уникалният номер на поръчката в регистъра на 

обществените поръчки в ЦАИС е: 02711-2020-0119. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в 

ЦАИС. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на 

чл.47, ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и 

информация за датата и часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС са подадени 

оферти за участие в процедурата от следните кандидати по обособените позиции, както следва: 

 

За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси на 

площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

„СС-Стан 

2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево 

20:35

:31ч./ 

13.08

.2020г. 

 

За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

„СС-Стан 

2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево 

20:35

:31ч./ 

13.08

.2020г. 

 

За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик 

„СС-Стан 

2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево 

20:35

:31ч./ 

13.08

.2020г. 

 

https://app.eop.bg/today/67566
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За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

„СС-Стан 

2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево 

20:35

:31ч./ 

13.08

.2020г. 

 

„Поли-Ка“ 

ЕООД, 

гр. Девня 

20:44

:45ч./ 

13.08

.2020г. 

 

За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

„Поли-Ка“ 

ЕООД, 

гр. Девня 

20:44

:45ч./ 

13.08

.2020г. 

 

За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

„Поли-Ка“ 

ЕООД, 

гр. Девня 

20:44

:45ч./ 

13.08

.2020г. 

 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК за кандидатите „СС-Стан 

2007“ ООД, гр. Ген. Тошево и „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня, установи актуалното им правно 

състояние и представляващите ги лица. 

След като се узнаха кандидатите, подали оферти, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП, които се публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

I. За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

Подадена е една оферта от „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево – оферта с час на 

подаване 20:35:31ч. на 13.08.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – подписан от представляващия дружеството; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – по образец Приложение № 3 – подписана от 

представляващия дружеството; 

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 

4 – подписана от представляващия дружеството; 

4.  Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец   № 

5.1 - подписано от представляващия дружеството; 

5. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 – 

подписана от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 
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На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване 

по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 230 от ЗГ, 

притежава удостоверение за регистрация за изпълнение на „Дейностите по стопанисване на 

горски територии“ и е посочил интернет адрес на публично достъпен регистър. Комисията 

извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е вписан в 

регистъра на ИАГ с удостоверение № 7297/09.02.2016 г. 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 1 (едно) лице, регистрирано по реда на 

чл. 235 от ЗГ, за дейността по чл. 233, ал. 1, т.1 от ЗГ, като е посочил интернет адрес на 

публично достъпен регистър. (Комисията извърши служебно проверка и установи 

съответствието между информацията заявена от кандидата и информацията публикувана в 

регистъра на ИАГ). 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и 

същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 ЗА ПОЗИЦИЯ №1 

1.1.Допуска единствения участник „СС-Стан 2007“ ООД до участие в следващия 

етап на процедурата за Позиция № 1  - разглеждане на техническото предложение. 

С това се приключи заседанието за позиция №1.  

 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

II. За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

Подадена е една оферта от „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево – оферта с час на 

подаване 20:35:31ч. на 13.08.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) –подписан от представляващия дружеството; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – по образец Приложение № 3 – подписана от 

представляващия дружеството; 

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 

4 – подписана от представляващия дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец   № 

5.2 - подписано от представляващия дружеството; 

5. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 – 

подписана от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 
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съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване 

по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 230 от ЗГ, 

притежава удостоверение за регистрация за изпълнение на „Дейностите по стопанисване на 

горски територии“ и е посочил интернет адрес на публично достъпен регистър. Комисията 

извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е вписан в 

регистъра на ИАГ с удостоверение № 7297/09.02.2016 г. 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 1 (едно) лице, регистрирано по реда на 

чл. 235 от ЗГ, за дейността по чл. 233, ал. 1, т.1 от ЗГ, като е посочил интернет адрес на 

публично достъпен регистър. (Комисията извърши служебно проверка и установи 

съответствието между информацията заявена от кандидата и информацията публикувана в 

регистъра на ИАГ). 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и 

същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 ЗА ПОЗИЦИЯ №2 

2.1.Допуска единствения участник „СС-Стан 2007“ ООД до участие в следващия 

етап на процедурата за Позиция № 2  - разглеждане на техническото предложение. 

С това се приключи заседанието за позиция №2. 

 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

III. За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

Подадена е една оферта от „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево – оферта с час на 

подаване 20:35:31ч. на 13.08.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) –подписан от представляващия дружеството; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – по образец Приложение № 3 – подписана от 

представляващия дружеството; 

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 

4 – подписана от представляващия дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец    № 

5.3 - подписано от представляващия дружеството; 

5. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 – 

подписана от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 
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1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване 

по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 230 от ЗГ и 

притежава удостоверение за регистрация за изпълнение на „Дейностите по стопанисване на 

горски територии“ и е посочил интернет адрес на публично достъпен регистър. Комисията 

извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е вписан в 

регистъра на ИАГ с удостоверение № 7297/09.02.2016 г. 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 1 (едно) лице, регистрирано по реда на 

чл. 235 от ЗГ, за дейността по чл. 233, ал. 1, т.1 от ЗГ, като е посочил интернет адрес на 

публично достъпен регистър. (Комисията извърши служебно проверка и установи 

съответствието между информацията заявена от кандидата и информацията публикувана в 

регистъра на ИАГ). 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и 

същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното: 

  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3 ЗА ПОЗИЦИЯ №3 

3.1.Допуска единствения участник „СС-Стан 2007“ ООД до участие в следващия 

етап на процедурата за Позиция № 3 - разглеждане на техническото предложение. 

С това се приключи заседанието за позиция №3  

 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

IV. За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

Подадени са оферти от двама кандидата, както следва: 

IV.1. Кандидат № 1 - „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево – оферта с час на 

подаване 20:35:31ч. на 13.08.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) –подписан от представляващия дружеството; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – по образец Приложение № 3 – подписана от 

представляващия дружеството; 

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 

4 – подписана от представляващия дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец    № 

5.4 - подписано от представляващия дружеството; 

5. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 – 

подписана от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 
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- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване 

по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 230 от ЗГ и 

притежава удостоверение за регистрация за изпълнение на „Дейностите по стопанисване на 

горски територии“ и е посочил интернет адрес на публично достъпен регистър. (Комисията 

извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е вписан в 

регистъра на ИАГ с удостоверение № 7297/09.02.2016 г..  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 1 (едно) лице, регистрирано по реда на 

чл. 235 от ЗГ, за дейността по чл. 233, ал. 1, т.1 от ЗГ, като е посочил интернет адрес на 

публично достъпен регистър; (Комисията извърши служебно проверка и установи 

съответствието между информацията заявена от кандидата и информацията публикувана в 

регистъра на ИАГ). 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага и с 1 (едно) лице, притежаващо 

професионална компетентност за работа със специализирана техника, притежаващо 

свидетелство за правоспособност от категорията Твк; 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с - 1 (един) брой трактор с мощност 150 

к.с., оборудван със специализиран инвентар – навесен плуг с пет тела и дискова брана. 

-Комисията констатира, че в ЕЕДОП участникът не е посочил, че разполага  и с 1 (един) 

брой трактор с мощност не по-малка от 200 к.с. оборудван със специализиран инвентар, 

или 1 (една) единица специализирана техника за механизирано извършване на услугите  

На основание чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, възложителят и поставил изискване, че ако даден  

кандидат  участва за която и да е от позиции с номера № 4, № 5 и № 6, същият  следва да 

разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване 

по механизиран начин услугите, както следва:  

- 1 (един) брой трактор с мощност не по-малка от 100 к.с. оборудван със специализиран 

инвентар, или 1 (една) единица специализирана техника за механизирано извършване на 

услугите  

и 

- 1 (един) брой трактор с мощност не по-малка от 200 к.с. оборудван със специализиран 

инвентар, или 1 (една) единица специализирана техника за механизирано извършване на 

услугите  

Констатации - В представения ЕЕДОП, кандидат № 1 - „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. 

Тошево, не е попълнил надлежно тази част, като е посочил, че изпълнява само първото от 

двете кумулативно поставени условия , а именно:  че разполага с 1 (един) брой трактор с 

мощност не по-малка от 100 к.с. оборудван със специализиран инвентар  ине  епосочил дали 

разполага и с още поне 1 (един) брой трактор с мощност не по-малка от 200 к.с. оборудван със 

специализиран инвентар, или 1 (една) единица специализирана техника за механизирано 

извършване на услугите.  

Предвид горното,  Комисията констатира, че  е налице непълнота по смисъла на 

чл.54, ал.8 от ППЗОП в тази част на представения  от кандидат № 1 - „СС-Стан 2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево, ЕЕДОП. 

Комисията пристъпи към проверка на документите на: 

IV.2. Участник № 2 - „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня – оферта с час на подаване 

20:44:45ч. на 13.08.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) –подписан от представляващия дружеството; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – по образец Приложение № 3 – подписана от 

представляващия дружеството; 
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3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 

4 – подписана от представляващия дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец    № 

5.4 - подписано от представляващия дружеството; 

5. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 – 

подписана от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване 

по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в изискуемия от Възложителя професионален регистър. 

Комисията извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е 

вписан в регистъра на ИАГ с удостоверение № 8150/06.11.2017 г. 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 1 (едно) лице на длъжност „специалист 

лесовъдство“, като е посочил номера на притежаваното удостоверение по чл. 235 от ЗГ; 

(Комисията извърши служебно проверка и установи съответствието между информацията 

заявена от кандидата и информацията публикувана в регистъра на ИАГ). 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага и с 1 (едно) лице на длъжност 

„Тракторист“, като е посочил номера на притежаваното удостоверение за правоспособност от 

категорията Твк; 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с изискуемата техника - 1 (един) брой 

трактор с мощност 360 к.с. и с 1 (един) брой трактор с мощност 390 к.с.; плуг с шест тела и 

дискова брана. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на по 

Участник №2 „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня за позиция № 4  са редовни: Не се установяват 

липси и несъответствия, същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното 

състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното: 

  

ОБЩО ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4.1 ЗА ПОЗИЦИЯ №4 

4.1.1 Допуска участник № 2 - „Поли-Ка“ ЕООД по Позиция № 4 до участие в 

следващия етап на процедурата - разглеждане на техническите предложения. 

4.1.2. С оглед обявените критерии за подбор, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, 

обявява следните непълноти и липса на информация в  ЕЕДОП в офертата на участник „СС-

Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево: 

• По Технически и професионални възможности  на кандидата обявени от 

възложителя в частите: 

 – липса на информация за наличие на още 1 (един) брой трактор с мощност не по-малка 

от 200 к.с. оборудван със специализиран инвентар, или 1 (една) единица специализирана 

техника за механизирано извършване на услугите. 

Предвид  така констатираното,  несъответствие комисията на основание чл.54, ал.9 от 

ППЗОП взе следното: 

 

ОБЩО ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4.2 ЗА ПОЗИЦИЯ №4 

4.2.1. Указва на офертата участник „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево, че в 

рамките на пет работни дни считано от датата на получаване на настоящия протокол следва да 
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представи в електронния сайт на поръчката находящ се в електронната платформата по чл.39а, 

ал.1 от ЗОП в на следната  интернет страница: https://app.eop.bg/   нов  ЕЕДОД в електронен 

вариант, подписан с електронните подписи на лицата и членовете на управителите и надзорни 

органи на същия и другите лица имащи правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи  (съгласно обявеното към  в търговския регистър актуално състояние 

на същия при към датата на създаване и подписване на  ЕЕДОП) представляващи кандидата и 

обявения от него подизпълнител в който да бъдат надлежно попълнени съответните раздели 

както следва:  

4.2.1.1. За участник №1 „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево 

• Част ІV, Критерии за подбор;  

Буква „В“ Технически и професионални възможности 

Графа - Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, където да е отразено 

и наличието и на още 1 (един) брой трактор с мощност не по-малка от 200 к.с. оборудван със 

специализиран инвентар, или 1 (една) единица специализирана техника за механизирано 

извършване на услугите. 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата 

за позицията, като се публикува в електронния сайт на поръчката находящ се в електронната 

платформата по чл.39а, ал.1 от ЗОП в на следната интернет страница: https://app.eop.bg/, както 

и в  профила на купувача към досието на настоящата процедура. 

В деня на публикуването му протоколът да се изпрати на участниците в процедурата за 

позицията, включително и на участник №1 „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

С това се приключи заседанието за позиция №4. 

 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

V. За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

Подадена е една оферта от „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня – оферта с час на подаване 

20:44:45ч. на 13.08.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – подписан от представляващия дружеството; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – по образец Приложение № 3 – подписана от 

представляващия дружеството; 

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 

4 – подписана от представляващия дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец    № 

5.5 - подписано от представляващия дружеството; 

5. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 – 

подписана от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване 

по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в изискуемия от Възложителя професионален регистър. 

Комисията извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е 

вписан в регистъра на ИАГ с удостоверение № 8150/06.11.2017 г. 

https://app.eop.bg/
https://app.eop.bg/
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2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 1 (едно) лице на длъжност „специалист 

лесовъдство“, като е посочил номера на притежаваното удостоверение по чл. 235 от ЗГ;  

(Комисията извърши служебно проверка и установи съответствието между информацията 

заявена от кандидата и информацията публикувана в регистъра на ИАГ). 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага и с 1 (едно) лице на длъжност 

„Тракторист“, като е посочил номера на притежаваното удостоверение за правоспособност от 

категорията Твк; 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с изискуемата техника - 1 (един) брой 

трактор с мощност 360 к.с.; 1 (един) брой трактор с мощност 390 к.с.;  два броя тилъри. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника „Поли-Ка“ ЕООД са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и същият 

отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №5 ЗА ПОЗИЦИЯ №5 

5.1.Допуска единствения участник „Поли-Ка“ ЕООД до участие в следващия етап на 

процедурата за Позиция № 5  - разглеждане на техническото предложение. 

С това се приключи заседанието за позиция №5  

 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти за: 

VI. За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

Подадена е една оферта от „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня – оферта с час на подаване 

20:44:45ч. на 13.08.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) –подписан от представляващия дружеството; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – по образец Приложение № 3 – подписана от 

представляващия дружеството; 

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 

4 – подписана от представляващия дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец    № 

5.6 - подписано от представляващия дружеството; 

5. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 – 

подписана от представляващия дружеството. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване 

по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в изискуемия от Възложителя професионален регистър. 

Комисията извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е 

вписан в регистъра на ИАГ с удостоверение № 8150/06.11.2017 г. 
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2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 1 (едно) лице на длъжност „специалист 

лесовъдство“, като е посочил номера на притежаваното удостоверение по чл. 235 от ЗГ;  

(Комисията извърши служебно проверка и установи съответствието между информацията 

заявена от кандидата и информацията публикувана в регистъра на ИАГ). 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага и с 1 (едно) лице на длъжност 

„Тракторист“, като е посочил номера на притежаваното удостоверение за правоспособност от 

категорията Твк; 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с изискуемата техника - 1 (един) брой 

трактор с мощност 360 к.с.; и 1 (един) брой трактор с мощност 390 к.с.; два броя тилъри и 

дискова брана. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

„Поли-Ка“ ЕООД са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и същият отговаря на 

изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за подбор, поставени 

от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното: 

  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №6 ЗА ПОЗИЦИЯ №6 

1.1.Допуска единствения участник „Поли-Ка“ ЕООД до участие в следващия етап на 

процедурата за Позиция № 6  - разглеждане на техническото предложение. 

С това на 31.08.2020г. в 11:00 часа, се приключи заседанието за позиция №6, както и 

заданието като цяло. 

 

На 10.09.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 292/17.08.2020 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в открита процедура по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на полезащитни горски пояси 

с нарушена структура и създаване на нови, както и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни с цел възстановяване и запазване на местообитания 

на малкия креслив орел“ в държавни горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. 

Шумен, обособени в Обект № 1 с обща площ 278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, 

както следва: Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 2 – Ръчни дейности 

по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка 

ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по 

трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП 

ДЛС Балчик; Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 5 – 

Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена 

структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 6 – Механизирани 

дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура и 

дейности по трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 82 дка 

ДГТ в ТП ДЛС Балчик.“, открита с решение  № D 5 26 28 /1 3 . 07 .2 0 20  г. на инж. Веселин 

Нинов в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– 

Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП 

– Шумен; 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 
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4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, се събра на 

свое следващо по ред редовно закрито заседание в 10:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: 

гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно продължаване действията по провеждане на 

горепосочената процедура.  

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието. Съобщено бе, че са 

валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

Комисията пристъпи към проверка изпълнението на указанията й дадени към Участника 

„СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево за представяне на нов ЕЕДОП в електронен 

вариант, подписан с електронните подписи на лицата и членовете на управителите и надзорни 

органи на същия и другите лица имащи правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи  (съгласно обявеното към  в търговския регистър актуално състояние 

на същия при към датата на създаване и подписване на  ЕЕДОП) представляващи кандидата и 

обявения от него подизпълнител в който да бъдат надлежно попълнени съответните раздели 

както следва: Част ІV, Критерии за подбор, Буква „В“ Технически и професионални 

възможности, Графа - Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, където да е 

отразено и наличието и на още 1 (един) брой трактор с мощност не по-малка от 200 к.с. 

оборудван със специализиран инвентар, или 1 (една) единица специализирана техника за 

механизирано извършване на услугите, съгласно взетото общо протоколно решение №4.2 за 

позиция №4, описано подробно в Протокол № 1 от 17.08.2020г., от работата на комисията. 

От досието на поръчката, намиращо се на профила на СИДП ДП – Шумен, в 

платформата ЦАИС се установи, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.8 от ППЗОП, 

протоколът отразяващ работата на комисията от 17.08.2020 г. и указанията към кандидата, 

утвърден от възложителя на 31.08.2020 г., е публикуван в профила на купувача към 

електронното досие на поръчката на същата дата и е изпратен по електронен път до участника 

на 31.08.2020 г. Към документацията са приложени разпечатка за публикуване на протокола и 

изпращането му до участника. Пак там, се установява, че съобщението за изпратения протокол 

и указанията на комисията са прочетени от Участника „СС-Стан 2007“ ООД на 01.09.2020 г. 

С оглед на това, преклузивният срок от 5 (пет) работни дни по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за 

участника изтича на 09.09.2020 г.  

Комисията установи, че в рамките на предоставения пет дневен срок, в профила на 

поръчката, в електронната платформа, от  не е постъпил нов ЕЕДОД в електронен вариант от 

Участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

На основание, гореописаните констатации и в съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от 

ЗОП, във връзка с чл. чл.54, ал.9 от ППЗОП, Комисията единодушно взе следното: 

  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ЗА ПОЗИЦИЯ №4 

1.1. Не допуска Участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево до участие в 

следващия етап на процедурата за Позиция № 4 - разглеждане на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата – разглеждане и оценяване 

на допуснатите оферти по обособени позиции, в частта техническо предложение, в 

съответствие с одобрената документация от Възложителя по настоящата обществена поръчка: 

 

За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси 

на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 
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Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД за позиция № 1. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почистване на площи; Семесъбиране и Залесяване, по начин отговарящ на 

изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси 

с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД за позиция № 2. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почвоподготовка; Залесителни дейности и Ограждане на култури, по начин 

отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси 

с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД за позиция № 3. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почистване на сечища; Залесителни дейности и Огледни сечи без 

материален добив, по начин отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 
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- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „Поли-Ка“ ЕООД за позиция № 4. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Механизирана почвоподготовка, по начин отговарящ на изискванията на 

Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „Поли-Ка“ ЕООД за позиция № 5. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почистване на площите и Механизирана почвоподготовка, по начин 

отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „Поли-Ка“ ЕООД за позиция № 6. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почистване на площите и Механизирана почвоподготовка, по начин 

отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

С оглед гореконстатираното и на основание разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията взе единодушно следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 8 

1. Комисията допуска до по-нататъшно разглеждане офертите на участниците - оценка 

и класация на ценовите предложения, по обособени позиции, както следва: 
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1.1. За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси 

на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево:  

 - Участника „СС-Стан 2007“ ООД; 

1.2. За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси 

с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

 - Участника „СС-Стан 2007“ ООД; 

1.3. За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси 

с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик:  

- Участника „СС-Стан 2007“ ООД; 

1.4. За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево:  

- Участника „Поли-Ка“ ЕООД; 

1.5. За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич:  

- Участника „Поли-Ка“ ЕООД; 

1.6. За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик:  

- Участника „Поли-Ка“ ЕООД. 

2. Комисията определя следната дата за отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници: 24.09.2020 г. от 13:00 ч. (двадесет и четвърти септември две хиляди и 

двадесета година от тринадесет часа, местно време), в Заседателната зала в Административната 

сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, с адрес: гр. Шумен, ул. “Петра”№1, ет. 

4. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 17.09.2020 г. в 15:00 часа. 

 

На 23.09.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 292/17.08.2020 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в открита процедура по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на полезащитни горски пояси 

с нарушена структура и създаване на нови, както и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни с цел възстановяване и запазване на местообитания 

на малкия креслив орел“ в държавни горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. 

Шумен, обособени в Обект № 1 с обща площ 278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, 

както следва: Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 2 – Ръчни дейности 

по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка 

ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по 

трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП 

ДЛС Балчик; Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 5 – 

Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена 

структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 6 – Механизирани 

дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура и 

дейности по трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 82 дка 

ДГТ в ТП ДЛС Балчик.“, открита с решение  № D 5 26 28 /1 3 . 07 .2 0 20  г. на инж. Веселин 

Нинов в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– 

Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 
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2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП 

– Шумен; 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, се събра и взе 

следното решение: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

Поради настъпили технически причини свързани с електронната платформа на 

ЦАИС, комисията променя обявения час за отваряне на Ценовите  предложения на 

допуснатите участници, от 13:00часа на 24.09.2020г. на 16:00ч на 24.09.2020г., като 

запазва мястото - в Заседателната зала на Административната сграда на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП, с адрес: гр. Шумен, ул. “Петра”№1, ет. 4. 

 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 23.09.2020 г. в 15:00 часа, като 

протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр, след което на същата дата се 

представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

На 24.09.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 292/17.08.2020 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в открита процедура по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на полезащитни горски пояси 

с нарушена структура и създаване на нови, както и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни с цел възстановяване и запазване на местообитания 

на малкия креслив орел“ в държавни горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. 

Шумен, обособени в Обект № 1 с обща площ 278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, 

както следва: Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 2 – Ръчни дейности 

по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка 

ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по 

трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП 

ДЛС Балчик; Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 5 – 

Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена 

структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 6 – Механизирани 

дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура и 

дейности по трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 82 дка 

ДГТ в ТП ДЛС Балчик.“, открита с решение  № D 5 26 28 /1 3 . 07 .2 0 20  г. на инж. Веселин 

Нинов в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– 

Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП 

– Шумен; 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, се събра на 

свое следващо по ред редовно закрито заседание в 16:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: 

гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно продължаване действията по провеждане на 

горепосочената процедура. 

Председателят на комисията откри заседанието и съобщи публично допуснатите 

оферти на участниците по позиции след етапа на разглеждане на техническите  

предложения, подробно описано в протокол № 2 от работата на комисията, а именно: 
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 За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево – допусната е офертата на 

единствения кандидат „СС-Стан 2007“ ООД; 

 За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич - допусната е офертата 

на единствения кандидат „СС-Стан 2007“ ООД; 

 За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик- допусната е офертата на 

единствения кандидат „СС-Стан 2007“ ООД; 

 За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево - допусната е офертата на 

„Поли-Ка“ ЕООД. 

Съобщено бе, че офертата на другия участник – „СС-Стан 2007“ ООД е отстранена от 

участие, поради несъответствие на техническата оферта с изискванията на Възложителя, 

поради което същата не е оценявана по техническите показатели, което обстоятелство е 

подробно описано в Протокол № 2 от 10.09.2020 г. за работата на комисията. Комисията 

установи, че в рамките на предоставения пет дневен срок за отстраняване на нередовностите, в 

профила на поръчката в електронната платформа, не е постъпил нов ЕЕДОД в електронен 

вариант от Участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево, с оглед на което офертата му е 

отстранена и в настоящото си заседание, комисията няма да разглежда ценовото предложение 

на този участник. 

За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич - допусната е офертата 

на единствения кандидат „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня.  

За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик - допусната е офертата 

на единствения кандидат „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите ценови предложения в ЦАИС 

по реда на чл.47, ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите 

и информация за датата и часа на подаването на „ключа“ за декриптирането на ценовите им 

предложения. Комисията установи, че в ЦАИС, по обособените позиции, са декриптирани 

ценови предложения, постъпили чрез изпълнено в срок, от страна на участниците, подаване на 

„ключ“ за декриптиране на ценовите им предложения, както следва: 

 

За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси на 

площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

„СС-Стан 

2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево 

16:05

:48ч./ 

23.09

.2020г. 

 

За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

„СС-Стан 

2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево 

16:05

:48ч./ 

23.09

.2020г. 

 

За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик 

„СС-Стан 16:05
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2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево 

:48ч./ 

23.09

.2020г. 

 

За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

„Поли-Ка“ 

ЕООД, 

гр. Девня 

15:41

:35ч./ 

23.09

.2020г. 

 

За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

„Поли-Ка“ 

ЕООД, 

гр. Девня 

15:41

:35ч./ 

23.09

.2020г. 

 

За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

„Поли-Ка“ 

ЕООД, 

гр. Девня 

15:41

:35ч./ 

23.09

.2020г. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатите 

участници по обособени позиции, при което се констатира следното: 

 

За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси на 

площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево – допусната оферта на „СС-Стан 2007“ ООД:  

Във файла се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за 

участие в обществената поръчка. Председателя на комисията оповести гласно предложената 

цена за изпълнение на поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена без включен ДДС е 9 197,12 лв. (девет хиляди сто 

деветдесет и седем лева и дванадесет стотинки). 

 

За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич - допусната оферта на „СС-Стан 

2007“ ООД: 

В файла се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за 

изпълнение на поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена без включен ДДС е 32 785.35 лв. (тридесет и две 

хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки). 

 

За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик – „СС-Стан 2007“ ООД: 

В файла се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 
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Предлаганата обща крайна цена без включен ДДС е 43 807.24 лв. (четиридесет и три 

хиляди осемстотин и седем лева и двадесет и четири стотинки). 

 

За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево - „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня.  

В файла се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена без включен ДДС е 3 234 лв. (три хиляди двеста 

тридесет и четири лева). 

 

За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич - „Поли-Ка“ ЕООД, гр. 

Девня: 

В файла се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена без включен ДДС е 1 470 лв. (хиляда четиристотин и 

седемдесет лева). 

 

За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик - „Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня: 

В файла се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена без включен ДДС е 47 396 лв. (четиридесет и седем 

хиляди триста деветдесет и шест лева). 

 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения и класиране на 

участниците по обособени позиции, както следва: 

 

За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси на 

площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

Общата стойност обявена от участника „СС-Стан 2007“ ООД в размер на 9 197,12 лв. 

(девет хиляди сто деветдесет и седем лева и дванадесет стотинки) без ДДС е под максималния 

финансов ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ 

включени в позицията. Комисията, не констатира непълноти, неточности или други пороци в 

така представената ценова оферта на участника. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70, ал.2 т.1 от ЗОП - „Икономически най-

изгодната оферта”, която се определя при използване на критерия „най – ниска цена“, като 

единодушно взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

На първо и единствено място класира: Участника „СС-Стан 2007“ ООД, при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№ 1 - 9 197,12 лв. (девет хиляди сто деветдесет и седем лева и дванадесет стотинки) без ДДС, 

разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в позицията, както следва:  
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№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 

Площ 

дка 
мярка  

Коли-

чество 

Предлаган

а единична 

цена в 

лв./дка без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

I Почистване на площи за залесяване – ръчно,чрез премахване на нежеланата разстителност.  

I.1. 1121 „1“ – с. Росица, общ. Генерал Тошево 7 дка 7 72.16 505.12 

I.2. 1176 „1“ – с. Росен, общ. Генерал Тошево 5 дка 5 72.16 360.80 

I.3. 1124 „1“ – с. Росица, общ. Генерал Тошево 5 дка 5 72.16 360.80 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 17   72.16 1226.72 

II 

Семесъбиране – ръчно бране и събиране на церов жълъд от повърхността на земята, почистване 

на семената. Транспортиране до обектите за залесяване и ръчно пренасяне на дъбов жълъд с 

кофа до 100 м. 

II.1. 191 „1“ – с. Поручик Кърджиево, Общ. с. 

Кардам 
3 кг 45 

43.60 130.80 

II.2. 256 „1“- с. Добрин, общ. с.Крушари 9 кг 135 43.60 392.40 

II.3. 313 „1“ – с. Телериг, общ. с.Крушари 3 кг 45 43.60 130.80 

II.4. 1121 „1“ – с. Росица, общ. Генерал Тошево 7 кг 105 43.60 305.20 

II.5. 1124 „1“ – с. Росица, общ. Генерал Тошево 5 кг 75 43.60 218.00 

II.6. 1640 „1“ – с. Чернооково, общ. Генерал Тошево 2 кг 30 43.60 87.20 

II.7. 1643 „1“ – с. Чернооково, общ. Генерал Тошево 4 кг 60 43.60 174.40 

II.8. 1699 „1“ – с. Спасово, общ. Генерал Тошево 7 кг 105 43.60 305.20 

II.9. 1637 „1“ – с. Чернооково, общ. Генерал Тошево 2 кг 30 43.60 87.20 

II.10. 1627 „1“ – с. Калина, общ. Генерал Тошево 9 кг 135 43.60 392.40 

II.11. 1176 „1“ – с. Росен, общ. Генерал Тошево 5 кг 75 43.60 218.00 

II.12. 1785 „1“ – с. Сираково, общ. Генерал Тошево 4 кг 60 43.60 174.40 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 60   43.60 2616.00 

III Сеене на жълъд - в копки с дълбочна от 5 до 7 см. се поставят от 3 до 5 жълъда 

III.1. 191 „1“  - с. Поручик Кърджиево, общ. с. 

Крушари 

3 дка 3 89.24 267.72 

III.2. 256 „1“ – с. Добрин, общ. с. Крушари 9 дка 9 89.24 803.16 

III.3. 313 „1“ – с. Телериг, общ. с.Крушари 3 дка 3 89.24 267.72 

III.4. 1121 „1“ – с. Росица, общ. Генерал Тошево 7 дка 7 89.24 624.68 

III.5. 1124 „1“ – с. Росица, общ. Генерал Тошево 5 дка 5 89.24 446.20 

III.6. 1640 „1“ – с. Чернооково, общ. Генерал Тошево 2 дка 2 89.24 178.48 

III.7. 1643 „1“ – с. Чернооково, общ. Генерал Тошево 4 дка 4 89.24 356.96 

III.8. 1699 „1“ – с. Спасово, общ. Генерал Тошево 7 дка 7 89.24 624.68 

III.9. 1637 „1“ – с. Чернооково, общ. Генерал Тошево 2 дка 2 89.24 178.48 

III.10. 1627 „1“ – с. Калина, общ. Генерал Тошево 9 дка 9 89.24 803.16 
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III.11. 1176 „1“ – с. Росен, общ. Генерал Тошево 5 дка 5 89.24 446.20 

III.12. 1785 „1“ – с. Сираково, общ. Генерал Тошево 4 дка 4 89.24 356.96 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 
60 

 
 

60 89.24 5354.40 

Обща стойност за позиция № 1, без вкл. ДДС: 60  9197.12 

2. Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени съобразно 

техническата спецификация към процедурата чрез: Почистване на площи; Семесъбиране и 

Залесяване, по начин отговарящ на изискванията на Възложителя. 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

предварително обявените от възложителя срокове и условия и в съответствие с техническите 

изисквания, съгласно Техническата спецификация и технологичните планове. 

4. Декларирано съгласие, че заплащането ще става при условията и по реда на проекта 

на договор, приложен към документацията за участие. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти.  

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници.  

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на 

СИДП ДП Шумен да сключи договор за изпълнение за Позиция № 1, със „СС-Стан 2007“ 

ООД при горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция № 1 и пристъпи към 

разглеждане на Позиция № 2. 

 

За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

Общата стойност обявена от участника „СС-Стан 2007“ ООД в размер на 32 785.35 лв. 

(тридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС е 

равна на максимално допустимият финансов ресурс на възложителя, разпределена по видове 

дейности по подотделите – ДГТ включени в позицията. Комисията, не констатира непълноти, 

неточности или други пороци в така представената ценова оферта на участника. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70, ал.2 т.1 от ЗОП - „Икономически най-

изгодната оферта”, която се определя при използване на критерия „най – ниска цена“, като 

единодушно взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

На първо и единствено място класира: Участника „СС-Стан 2007“ ООД, при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№ 2 - 32 785.35 лв. (тридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и тридесет и пет 

стотинки) без ДДС, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията, както следва: 

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 

Площ 

дка 
мярка  

Коли-

чество 

Предлаган

а единична 

цена в 

лв./дка без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

I 
Почвоподготовка – маркиране на площта през опъване на сезал през 2 м. Направа на прекъснати 

тераси с широчина 30 – 50 см през 2 м. и дълбочина на обработката не по-малко от 25 см. 

I.1. 138 „15“ – с. Божурово, общ. Добричка 13 дка 13 495.32 6439.15 

I.2. 138 „16“ – с. Божурово, общ. Добричка 19 дка 19 495.32 9411.06 

I.3. 138 „г1“ – с. Божурово, общ. Добричка 2 дка 2 495.32 990.64 
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Обща стойност, без вкл. ДДС: 34   495.32 16 840.86 

II 

Закупуване на фиданки с открита коренова система, които да отговарят на изискванията за 

качество по БДС 1449-73, съобразно одобрените технологични планове за залесяване, с цел 

залесяване с местни видове и запазване на генофонда на месторастенето; Товарене на фиданки с 

открита коренова система на камион, покриване с брезентово покривало, транспортиране и 

разтоварване на обекта за съхраняване;  Съхраняване на семенищни фиданки с открита коренова 

система на сенчести места, по възможност на северни изложения, в предварително изкопана ямка 

и плътно покрити с почва, която се притъпква плътно за да не остава въздух между корените.  

Маркиране на площа чрез опъване на сезал в подотд. 1101 "1". Отваряне на цепнатини с 

подобрен меч на Колесов, засаждане на фиданката с помощта на садилно колче, и плътно 

притъпкване на почвата така че да бъде прогонен въдуха от корените на фиданките, а кореновата 

шийка да е минимум 3 см. под почвата. 

II.1. 138 „15“ – с. Божурово, общ. Добричка 13 х.бр. 6,500 327.83 4261.77 

II.2. 138 „16“ – с. Божурово, общ. Добричка 19 х.бр. 9,500 327.83 6228.74 

II.3. 138 „г1“ – с. Божурово, общ. Добричка 2 х.бр. 1,000 327.83 655.66 

II.4. 1101„1“ – с. Славеево, общ. Добричка 3 х.бр. 1,668 411.63 1234.90 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 37   334.62 12 381.07 

III 
Ограждане на култури - Направа на двуредова ограда. Закупуване на дървени колове и бодлива 

тел. Изкопаване на дупки, забиване на колове и опъване на 2 реда бодлива тел. 

III.1. 138 „15“, „16“ и „г1” – с. Божурово, общ. Добричка 34 дка 34 104.81 3563.42 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 
34 

 
 

34 104.81 3563.42 

Обща стойност за позиция № 2, без вкл. ДДС:   32 785.35 

2. Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени съобразно 

техническата спецификация към процедурата чрез: Почвоподготовка; Залесителни дейности и 

Ограждане на култури, по начин отговарящ на изискванията на Възложителя. 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

предварително обявените от възложителя срокове и условия и в съответствие с техническите 

изисквания, съгласно Техническата спецификация и технологичните планове. 

4. Декларирано съгласие, че заплащането ще става при условията и по реда на проекта 

на договор, приложен към документацията за участие. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти.  

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници.  

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на 

СИДП ДП Шумен да сключи договор за изпълнение за Позиция № 2, със „СС-Стан 2007“ 

ООД при горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция № 2 и пристъпи към 

разглеждане на Позиция № 3. 

 

За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с 

нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

Общата стойност обявена от участника „СС-Стан 2007“ ООД в размер на 43 807.24 лв. 

(четиридесет и три хиляди осемстотин и седем лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС е 

равна на максимално допустимият финансов ресурс на възложителя, разпределена по видове 

дейности по подотделите – ДГТ включени в позицията. При разглеждане на обявените от 

участника цени по подотделите обаче, Комисията, констатира аритметични грешки в частта 
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на предлаганата обща стойност за подотдел 2176 „а“ – с. Белгун, общ. Каварна – от раздел II, 

точка 1 от Ценовото предложение на участника за позиция № 3: 

 

№ Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 

Площ 

дка 

мярка  Коли-

чество 

Предлагана 

единична 

цена в 

лв./дка без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

II.1. 2176„а”  - с. Белгун, общ. Каварна 31 хил. бр. 19,251 362.82 1247.35 

Грешката се изразява в това, че погрешно и изчислена и записана като предлагана обща 

стойност цифрата от 1247.35 лв., вместо правилната цифра 11 247,42, която се явява 

произведение от единичната цена и площта в декари. При така определената от участника обща 

цена за посочения ред, се получава и сборна грешка в общата стойност за подотделите в раздел 

II от ценовото му предложение: участникът е посочил като обща стойност сумата от 29 751,05 

лв., но при сборуване на предлаганите общи стойности за подотделите от раздел II от ценовото 

предложение, се получава сумата от 19 751,05 лв. 

Комисията констатира, че гореописаната допусната неточност не би могла да се 

коригира с разяснение, тъй като ще доведе до цялостна промяна на ценовото предложение на 

участника за позиция № 3, което е в разрез с разпоредбата на чл. 104, ал. 5, последно изречение 

от ЗОП. 

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

Комисията установява, че офертата по обособена позиция № 3 на участника „СС-Стан 

2007“ ООД не съответства на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата 

по позиция № 3. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция № 3 и пристъпи към 

разглеждане на Позиция № 4. 

 

За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

Общата стойност обявена от участника „Поли-Ка“ ЕООД в размер на 3 234 лв. (три 

хиляди двеста тридесет и четири лева) без ДДС е равна на максимално допустимият финансов 

ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията. Комисията, не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената ценова оферта на участника. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70, ал.2 т.1 от ЗОП - „Икономически най-

изгодната оферта”, която се определя при използване на критерия „най – ниска цена“, като 

единодушно взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

На първо и единствено място класира: Участника „Поли-Ка“ ЕООД, при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№ 4 - 3 234 лв. (три хиляди двеста тридесет и четири лева) без ДДС, разпределена по видове 

дейности по подотделите – ДГТ включени в позицията, както следва: 
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Подробно описание на дейностите, отдел, 

подотдел, землище 

Площ 

дка 
мярка Количество 

Предлагана 

единична 

цена в 

лв./дка без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

I Почвоподготовка- механизирана оран, двупосочна с тракторни плугове   

 191 „ 1” —с. Поручик Кърджиево, общ. с. 

Крушари 

3 дка 3 22.00 66.00 

 256„1”— с. Добрин, общ. с. Крушари 9 дка 9 22.00 198.00 

 313, , 1”—с. Телериг, общ.с.крушари 3 дка 3 22.00 66.00 

 1121 „1” —с. Росица, общ. Генерал Тошево 7 дка 7 22.00 154.00 

1.5. 1124 ,,1” — с. Росица, общ. Генерал Тошево 5 дка 5 22.00 110.00 

I.6. 1640 „1” — с. Чернооково, общ. Генерал 

Тошево 

2 дка 2 22.00 44.00 

1.7. 1643 , ,1” — с. Чернооково, общ. Генерал 

Тошево 

4 дка 4  22.00 88.00 

 1699 „1” — с. Спасово, общ. Генерал 

Тошево 

7 дка 7  22.00 154.00 

l.9. 1637 „1” — с. Чернооково, общ. Генерал 

Тошево 

2 дка 2  22.00 44,00 

I.10. 1627 ,,1” — с. Калина, общ. Генерал Тошево 9 дка 9  22.00 198.00 

[11. 1176 „1” — с. Росен, общ. Генерал Тошево 5 дка 5  22.00 110.00 

[12. 1785 , ,1”- с. Сираково, общ. Генерал 

Тошево 

4 дка 4  22.00 88.00 

Обща стойност, без вкл. ИС: 60 
    1 320.00 

 Механизирано предзалесително дисковане /двукратно/  

II.1. 191„1” — с. Поручик Кърджиево, Общ. с. 

Кардам 

3 дка  3 31.90 95.70 

п.2. 256 „1“- с. Добрин, общ. с.Крушари 9 дка  9 31.90 287.10 

П.З. 313 ,,1" — с. Телериг, общ. с.Крушари 3 дка  3 31.90 95.70 

II.4. 1121 „1“ — с. Росица, общ. Генерал Тошево 7 дка  7 31.90 223.30 

П.5. 1124 „1“ — с. Росица, общ. Генерал Тошево 5 дка  5 31.90 159.50 

ll.6. 1640 , ,1” — с. Чернооково, общ. Генерал 

Тошево 

2 дка  2 31.90 63.80 

ll.7. 
1643 „1” — с. Чернооково, общ. Генерал 

4 дка  4 31.90 127.60 
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Тошево 

[1.8. 1699 , ,1” — с. Спасово, общ. Генерал 

Тошево 

7 дка  7 31.90 223.30 

 1637 „1“ — с. Чернооково, общ. Генерал 

Тошево 

2 дка  2 31.90 63.80 

Il.10. 1627 „1” — с. Калина, общ. Генерал Тошево 9 дка  9 31.90 287.10 

II.11. 1176 „1“ — с. Росен, общ. Генерал Тошево 5 дка  5 31.90 159.50 

ll.12. 
1785 „1” — с. Сираково, общ. Генерал 

Тошево 

4 дка  4 31.90 127.60 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 60     1 914.00 

Обща стойност за позиция № 4, без вкл. ДДС.    3 234.00 

2. Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени съобразно 

техническата спецификация към процедурата чрез: Механизирана почвоподготовка, по начин 

отговарящ на изискванията на Възложителя. 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

предварително обявените от възложителя срокове и условия и в съответствие с техническите 

изисквания, съгласно Техническата спецификация и технологичните планове. 

4. Декларирано съгласие, че заплащането ще става при условията и по реда на проекта 

на договор, приложен към документацията за участие. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други допуснати оферти.  

От участие в процедурата не е допусната офертата на Участника „СС-Стан 2007“ ООД, 

гр. Ген. Тошево, поради обстоятелството, че в указания му 5 -дневен законов срок по чл.54, 

ал.9 от ППЗОП, не е отстранил нередовностите си в офертата, поради което на основание чл. 

54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП, участникът не е допуснат за 

етапа на разглеждане на техническото предложение и е отстранен от процедурата.  

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на 

СИДП ДП Шумен да сключи договор за изпълнение за Позиция № 4 със „Поли-Ка“ ЕООД 

при горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция № 4 и пристъпи към 

разглеждане на Позиция № 5. 

 

За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

Общата стойност обявена от участника „Поли-Ка“ ЕООД в размер на 1 470 лв. (хиляда 

четиристотин и седемдесет лева) без ДДС е равна на максимално допустимият финансов 

ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията. Комисията, не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената ценова оферта на участника. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70, ал.2 т.1 от ЗОП - „Икономически най-

изгодната оферта”, която се определя при използване на критерия „най – ниска цена“, като 

единодушно взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5 

На първо и единствено място класира: Участника „Поли-Ка“ ЕООД, при следните 

параметри на окончателната оферта: 
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1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№ 5 - 1 470 лв. (хиляда четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, разпределена по видове 

дейности по подотделите – ДГТ включени в позицията, както следва: 

 

Подробно описание на Дейностите, отдел, 

подотдел, землище 

Площ 

дка 
мярка Количество 

Предлагана 

единична 

цена в 

лв./Дка 

без вкл. 

ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

 Почистване на площи за залесяване. Почистване на площи чрез раздробяване на нежелана 

разстителност и налични препятствия с мулчер. 

1.1. 1101„1”— с. Славеево, общ. добричка 3 дка 3 90.00 270.00 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 3   90.00 270.00 

 Почвоподготовка. Фрезоване с шредер/фреза при Дълбочина на обработката не по-малко от 30 см. 

11.1. 1101 „1” — с. Славеево, общ. добричка 3 дка 3 400.00 1 200.00 

Обща стойност, без вкл. ДДС:    400.00 1 200.00 

Обща стойност за позиция № 5, без вкл. ДДС:   1 470.00 

2. Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени съобразно 

техническата спецификация към процедурата чрез: Почистване на площите и Механизирана 

почвоподготовка, по начин отговарящ на изискванията на Възложителя. 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

предварително обявените от възложителя срокове и условия и в съответствие с техническите 

изисквания, съгласно Техническата спецификация и технологичните планове. 

4. Декларирано съгласие, че заплащането ще става при условията и по реда на проекта 

на договор, приложен към документацията за участие. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти.  

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници.  

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на 

СИДП ДП Шумен да сключи договор за изпълнение за Позиция № 5 със „Поли-Ка“ ЕООД 

при горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция № 5 и пристъпи към 

разглеждане на Позиция № 6. 

 

За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

Общата стойност обявена от участника „Поли-Ка“ ЕООД в размер на 47 396 лв. 

(четиридесет и седем хиляди триста деветдесет и шест лева) без ДДС е равна на максимално 

допустимият финансов ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по 

подотделите – ДГТ включени в позицията. Комисията, не констатира непълноти, неточности 

или други пороци в така представената ценова оферта на участника. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70, ал.2 т.1 от ЗОП - „Икономически най-

изгодната оферта”, която се определя при използване на критерия „най – ниска цена“, като 

единодушно взе следното: 
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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 6 

На първо и единствено място класира: Участника „Поли-Ка“ ЕООД, при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№ 6 - 47 396 лв. (четиридесет и седем хиляди триста деветдесет и шест лева) без ДДС, 

разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в позицията, както следва: 
 

Подробно описание на дейностите, отдел, 

подотдел,  

землище 

Площ 

дка 
мярка количество 

Предлагана 

единична 

цена в 

лв./дка без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

 Почистване на площи за залесяване. Механизирано почистване на площи за залесяване чрез 

раздробяване на вършина и храсти с мулчер. 

1.1. 2176 Г, а” - с. Белгун, общ. Каварна 31 дка 31 110.00 3 410.00 

l.2. 2412 „ а '' —с. Божурец, общ. Каварна 5 дка 5 110.00 550.00 

 2412 „ 6”—с. Божурец, общ. Каварна 17 дка 17 110.00 1 870.00 

 2517, , е ' ' —с. Змеево, общ. Балчик 4 дка 4 110.00 440.00 

1.5. 2521 , , 6”—с. Змеево, общ. Балчик 15 дка 15 110.00 1 650.00 

1.6. 818„ —с. Змеево, общ. Балчик 10 дка 10 110.00 1 100.00 

Обща стойност, без вкл. ИС: 82    9 020.00 

 Почвоподготовка. Фрезоване с шредер/фреза при дълбочина на обработката не по-малко от 30 см. 

ll.1. 2176 „ а“ - с. Белгун, общ. Каварна 31 дка 31 450.00 13 950.00 

Н.2. 2412„а” — с. Божурец, общ Каварна 5 дка 5 450.00 2 250.00 

н.з. 2412 „6” — с. Божурец, общ. Каварна 17 дка 17 450.00 7 650.00 

lI.4. 2517 , ,е“ — с. Змеево, общ. Балчик 4 дка 4 450.00 1 800.00 

11.5. 2521 „6” — с. Змеево, общ. Балчик 15 дка 15 450.00 6 750.00 

II.6. 818 „а”— с. Змеево, общ. Балчик 10 дка 10 450.00 4 500.00 

Обща стойност, без вкл. ИС: 82    36 900.00 

III Механизирано предзалесително дисковане [двукратно]. 

lIl.1. 2176„а” - с. Белгун, общ. Каварна 31 дка 31 18.00 558.00 

III.2. 2412 „ а“—с. Божурец, общ. Каварна 5 дка 5 18.00 90.00 

lIl.3. 2412 „ 6”-с. Божурец, общ. Каварна 17 дка 17 18.00 306.00 

lll.4. 2517,, —с. Змеево, общ. Балчик 4 дка 4 18.00 72.00 

lIl.5. 2521 , , 6” -с. Змеево, общ. Балчик 15 дка 15 18.00 270.00 

lIl.6. 818 ,, —с. Змеево, общ. Балчик 10 дка 10 18.00 180.00 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 82    1 476.00 
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Обща стойност за позиция № 6, без вкл. ДДС:   47 396.00 

2. Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени съобразно 

техническата спецификация към процедурата чрез: Почистване на площите и Механизирана 

почвоподготовка, по начин отговарящ на изискванията на Възложителя. 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

предварително обявените от възложителя срокове и условия и в съответствие с техническите 

изисквания, съгласно Техническата спецификация и технологичните планове. 

4. Декларирано съгласие, че заплащането ще става при условията и по реда на проекта 

на договор, приложен към документацията за участие. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти.  

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници.  

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на 

СИДП ДП Шумен да сключи договор за изпълнение за Позиция № 6 със „Поли-Ка“ ЕООД 

при горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция № 6. 

Комисията обяви за приключило заседанието си по процедурата като цяло в 14:00 часа 

на 05.10.2020 г., на същата дата състави, подписа настоящия протокол в един екземпляр и го 

предаде за утвърждаване на Възложителя. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: ……………/П/………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

 

Членове: 

   1. …………/П/……………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

 

   2. …………/П/…………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

 

   3. ………/П/……………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

 

   4. …………/П/…………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 


