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УТВЪРЖДАВАМ: ............/П/......................
инж. Веселин Нинов
Директор СИДП ДП - Шумен
Дата: 31.08.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 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 –
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 6 2 8 / 1 3 . 0 7 . 2 0 2 0 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 6 2 8 / 1 3 . 0 7 . 2 0 2 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
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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, 20:35:31ч./
гр. Ген. Тошево
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, 20:35:31ч./
гр. Ген. Тошево
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, 20:35:31ч./
гр. Ген. Тошево
13.08.2020г.
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, 20:35:31ч./
гр. Ген. Тошево
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,
20:44:45ч./
гр. Девня
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,
20:44:45ч./
гр. Девня
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.
2

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.
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:
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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 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;
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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:
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;
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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:
- 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 помалка от 100 к.с. оборудван със специализиран инвентар ине епосочил дали разполага и с още
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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;
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.
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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 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;
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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.; 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;
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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 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.
Настоящия протокол след изготвянето му се предаде на 31.08.2020 г. на Възложителя за
утвърждаване.
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…
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