
1 

 
 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 24.11.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 
Днес, 24.11.2020 г.,  комисия назначена със Заповед № 380/09.11.2020 г. на директора 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 щети по горите  от горски пожари, 

природни бедствия  и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в 

развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“,  съгласно одобрена 

техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП 

Шумен за срок до три години считано от датата на сключване на договора в периода 2020 г. – 

2021 г.; 2021 г. – 2022 г. ; 2022 г. – 2023 г. от Обект №1 обособена Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 

дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; с  У И Н  в  РО П  –  

0 27 11 - 20 20 - 01 33 ,  отк р ита  с   Р е ше н ие  № 1 9 / 0 6 . 10 .20 20 г . (ре г .  №  в  Ц А ИС - F650 07 -

2020-009601/ 06 .10 . 2 02 0 г ) ,   в състав: 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

      ЧЛЕНОВЕ:1.*(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

                         2. *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

            3. *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

            4.*(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).„ СИ Д П“ 

Д П  Ш ум е н , се събра на свое трето по ред 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 продължаване провеждането 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 Кандидат „ТИ 

енд ТИ“ ООД гр.Ямбол за представяне на надлежно попълнено и подписано  Приложение №3 - 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество в частта й само по т.1 от Тодор Иванов Тодоров(субект, чиито капацитет -1 бр 

-  Колесен трактор FENDT 936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. Номер У 04110/ 

У04480А и заявен че ще се ползва от участника) , 
От досието на поръчката намиращо се на профила на  „СИДП ДП Шумен“ в платформата ЦАИС 

се установи, че в изпълнение на разпоредите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, протоколът отразяващ работата 

на комисията от 16.11.2020г. и указанията към кандидата,  утвърден от възложителя на 16.11.2020г , е 

публикуван в профила на купувача към електронното досие на поръчката на същата дата в 12:41:18ч, и 

тогава е изпратен по електронен път до кандидата. Пак там се установява, че съобщението за 

изпратения протокол и указанията на комисията са прочетени от Кандидат „ТИ енд ТИ“ ООД 

гр.Ямбол на 16.11.2020г в 12:42:00часа. С оглед горните констатации, посочения в чл.54, ал.9 от 

ППЗОП, преклузивен срок от пет работни дни за кандидата изтича на 23.11.2020г. в 12:42:00ч 

От досието на поръчката намиращо се на профила на  „СИДП ДП Шумен“ в платформата ЦАИС 

се установи също така,  че на дата 18 ноември 2020г, 13:54:25,  участникът е представил надлежно 

попълнена и  подписана от Тодор Иванов Тодоров(субект, чиито капацитет -1 бр -  Колесен трактор 

FENDT 936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. Номер У 04110/ У04480А и заявен че ще се 
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ползва от участника), ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество 

С оглед горната констатация комисията единодушно намира, че Кандидат „ТИ енд ТИ“ ООД 

гр.Ямбол е изпълнил в срок  дадените му указания и същия следва да бъде допуснат до следващите 

етапи на процедурата  

По тази причина комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3 

5.1. Допуска за Позиция №3  до участие в следващия етап на процедурата - разглеждане на 

техническото предложение на единствения участник депозирал предложение– „ТИ енд ТИ“ ООД 

гр.Ямбол. 
Комисията с оглед горното пристъпи към следващият етап на процедурата – разглеждане на 

„Техническо предложение“, за позицията,  сравняване и оценяване на същото: 

За  Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС 

Генерал Тошево, до етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната оферта  на  

– „ТИ енд ТИ“ ООД, 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение  - по образеца към документацията надлежно попълнено и 

подписано.  

- Декларация   по чл.39, ал.3, т.1, б.“д“  от ППЗОП за спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение 

на участника за позиция №3. 

Същия е заявил  срок на завършване на дейностите  -   от дата на сключване на договора до 

31.12.2022 година, за което по ПОКАЗАТЕЛ- Ср (изпълн.) получава - 30 точки 

След приключване оценката на техническите предложения на допуснатите участници 

поотделно за всяка една от позициите и на основание разпоредбата на чл.57, ал.3, от ППЗОП 

комисията взе следното:  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

4.1.Определя следната дата за отваряне на ценовата оферта на: 

Участник „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  - за Позиция  №3 

- 27.11.2020 г. от 10.00 часа (шестнадесет септември две хиляди и двадесета година от десет  

часа местно време); 

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

съответната позиция чрез публикуване на съобщение в профила на купувача към досието на 

настоящата поръчката намиращо се на платформата ЦАИС,  и изпращане на съобщение до участника 

с оглед изискванията на чл.9л, ал.3, т.2 от ППЗОП, да предостави  генерирания ключ за декриптиране 

на ценовата оферта, както и правото му да изпрати свой представител, който да присъства на 

декриптиране и отваряне  на ценовите офертите. 

С това на 24.11.2020г  приключи заседанието на комисията  по процедурата   

Настоящия протокол след изготвянето му се предаде на 24.11.2020г на Възложителя да 

утвърждаване. 

След утвърждаването му протоколът да се изпрати на участника в процедурата съгласно 

разпоредбата на чл.57, ал.9 от ППЗОП, при условията на чл.39а от ЗОП.  

 

КОМИСИЯ:   

Председател: *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.)  

   .*(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

Членове: 

   1. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

   .*(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

   2. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

   .*(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

   3. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

               .*(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

   4. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

   .*(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  


