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

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 27.11.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

Днес, 27.11.2020 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  РОП  –  0 27 11 - 20 20 -0 13 3 ,  от крит а  с   Р еш ени е  

№ 1 9 / 06 .1 0 . 20 20 г . (р ег .  № в  Ц А ИС - F65 0 07 - 2020-009601/ 06 . 1 0 . 20 20 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.).при 

„С И ДП “  Д П  Ш ум ен , се събра на свое четвърто 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.  

След изтичане на срока  поставен от възложителя (10:00 часа на 27.11.2020г)  за 

предоставяне от страна на единствения участник на ключа за декриптиране на ценовата оферта за 

позиция №3, Председателят на комисията пристъпи към декриптиране на подаденото ценово 

предложение като, в системата на ЦАИС ЕОП  се визуализира цената и ценовото предложение за 

Позиция №3. 

Комисията, след установяване на горните обстоятелства, с оглед разпоредбата на чл.39а, от 

ЗОП, взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5 
 Пристъпва към разглеждане, оценка и класация на ценовото предложение за Позиция №3. 

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

ДГС Генерал Тошево, до етапа разглеждане,  оценка и класация на ценовото предложение е 

допусната ценовата оферта  на  – „ТИ енд ТИ“ ООД, 

 Обща стойност обявена от участника – 181 341,21лв без ДДС – под максималния финансов 

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

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

представената ценова  оферта, пристъпи към  оценка на ценовото  предложение на участника за 

позиция №3, съгласно утвърдената методика. 

Ц = (Ц min : Цn) * 60; където:  

Ц min - предложена най - ниска обща крайна стойност измежду всички кандидати, 

участващи в процедурата за конкретната позиция ;  

Цn - предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат участващ в процедурата за 

конкретната позиция;  

60 - коефициент на тежест на критерия Ц в общата оценка,като офертата на  участник №1 

„ТИ енд ТИ“ ООД за позицията се оценява:  181 341,21лв /181 341,21лв *60 = 60 точки 

Комисията  пристъпи към комплексната оценка на офертата на участникът , която изчислена 

формулата съгласно обявената методика е следната: 

181 341,21лв /181 341,21лв *60 = 60 точки + заявен срок на завършване на дейностите  -   от 

дата на сключване на договора до 31.12.2022 година, за което по ПОКАЗАТЕЛ- Ср (изпълн.) = 30 

точки или обща оценка от 90точки 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране  в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените 

поръчки, като единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №6 

На първо място с получени 90,00 точки класира: Кандидат №1. „ТИ енд ТИ“ ООД,  
ЕИК – 128622048, с управител Иван Димитров Иванов,   седалище  и адрес на управление: 

Държава: Република България, Област: Ямбол, Община:Тунджа, Населено място: с.Веселиново, 

п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 2А, при следните параметри на окончателната оферта: 

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

№3 - 181 341,21лв.(сто,  осемдесет и една хиляди , триста четиридесет и един лев и двадесет  и 

една стотинки) без вкл. ДДС,  разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени 

в позицията както следва: 

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

ДГС Генерал Тошево 

№ Подробно описание  мярка 
коли-

чество 

Предлагана 

единична 

цена в лв./дка 

(лв/бр за 

доставка 

фиданки) без 

вкл. ДДС

  

 

Предлагана 

обща 

стойност в лв. 

без вкл. ДДС 

I 
Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от пожари и 

други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване 
дка 244,725 

 

242,71 59 397,60 

I.1. 1629 "а" - с.Чернооково, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   14,535 
248,00 3 604,68 

I.2. 1790 "а" - с.Средина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   21,423 
248,00 5 312,90 

I.3. 1853 "а" - с.Калина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   35,015 
248,00 8 683,72 

I.4. 115 "п" - с.Красен, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   33,185 
248,00 8 229,88 

I.5. 19 "з" - с. Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел)   101,236 
229,00 23 183,04 

I.6. 20 "б" - с. Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел)   39,331 
264,00 10 383,38 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - почвоподготовка, 

закупуване на залесителен материал, временно съхраняване на 

залесителния материал, механизирано и/или ръчно засаждане на 

залесителния материал. 

дка 9106,563 

 

 

498,29 121 943,61 

II.1. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 1629 "а" - 

с.Чернооково, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), включващи: 
дка 14,535 

 

587,28 8 536,17 

II.1.1. Почвоподготовка дка 14,535 279,00 4 055,27 

II.1.2. Закупуване на залесителен материал бр. 9 027 
0,25 2 256,75 

II.1.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 14,535 4,02 58,43 

II.1.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 14,535 149,00 2 165,72 
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II.2. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 1790 "а" - 

с.Средина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), включващи: 
дка 21,423 

 

587,27 12 581,17 

II.2.1. Почвоподготовка дка 21,423 279,00 5 977,02 

II.2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 13 304 
0,25 3 326,00 

II.2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 21,423 4,02 86,12 

II.2.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 21,423 149,00 3 192,03 

II.3. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 1853 "а" - 

с.Калина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), включващи: 
дка 35,015 

 

387,00 13 235,68 

II.3.1. Почвоподготовка дка 35,015 279,00 9 769,19 

II.3.2. Закупуване на залесителен материал кг. 526 
0,00 0,00 

II.3.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 35,015 
0,00 0,00 

II.3.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 35,015 99,00 3 466,49 

II.4. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 115 "п" - 

с.Красен, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), включващи: 
дка 33,185 

 

378,00 12543,94 

II.4.1. Почвоподготовка дка 33,185 279,00 9 258,62 

II.4.2. Закупуване на залесителен материал кг. 498 
0,00 0,00 

II.4.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 33,185 0,00 0,00 

II.4.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 33,185 99,00 3 285,32 

II.5. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 19 "з" - с. 

Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел), включващи: 
дка 101,236 

 

533,88 54 047,77 

II.5.1. Почвоподготовка дка 101,236 238,00 24 094,17 

II.5.2. Закупуване на залесителен материал бр. 67 524 
0,25 16 881,00 

II.5.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 101,236 2,13 215,63 

II.5.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 101,236 127,00 12856,97 

II.6. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 20 "б" - с. 

Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел), включващи: 
дка 39,331 

 

533,90 20 998,88 

II.6.1. Почвоподготовка дка 39,331 238,00 9 360,78 

II.6.2. Закупуване на залесителен материал бр. 26 234 
0,25 6 558,50 

II.6.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 39,331 2,15 84,56 

II.6.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 39,331 127,00 4 995,04 

 Обща стойност без вкл. ДДС: х х х 181 341,21 

 РЕКАПИТУЛАЦИЯ, позиция № 3 

I 

Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от пожари 

и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено 

възобновяване 

дка 244,725 

 

242,71 
59 397,60 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, 

временно съхраняване на залесителния материал, 

механизирано и/или ръчно засаждане на залесителния 

материал. 

дка 244,725 

 

 

498,29 121943,61 

II.1. Почвоподготовка дка 244,725 255,45 62 515,05 

II.2. Закупуване на залесителен материал     0,25 29 022,25 

II.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 244,725 1,82 444,74 

II.4. 
Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките и засяване 

на семената 
дка 244,725 

 

122,43 29 961,57 

Обща стойност: х 181 341,21 

 

2. Предложен  краен срок за извършване на дейностите -  31.12.2022 година 

3. Следните приети условия на възложителя при осъществяване дейностите предмет на 

поръчката: 

3.1.Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени по следния начин: 
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3.1.1. Почистване на площите ще се  извърши чрез механизирано раздробяване на налична 

тревна, храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сечта и пъни.  

3.2.2.Получената по този начин биомасата ще остане върху площта за обогатяването на 

почвата;  

3.1.3. Механизирана почвоподготовка ще се извърши чрез фрезоване на дълбочина не по-

малко от 30 см.;  

3.1.4. Закупуване и доставка на залесителен материал – семенищни фиданки с открита 

коренова система, ще отговаря 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;  

3.1.5. Временно съхраняване на фиданките в конкретните обекти за залесяване, ще се  

извършва като за целта се подбират сенчести места със северно изложение. Фиданките следва да 

се разполагат на тънък пласт (от не  повече от 2 до 4 реда) в оформените изкопи с дълбочина 25-30 

см и ширина 25 см следва да се засипват с влажна почва, която се притъпква с цел прогонване на 

въздуха от кореновата система и запазване от просушаване на кореновите власинки; 

3.1.6. Засаждането на фиданките ще се извършва по един от следните начини: 

- Механизирано с разсадопосадъчна машина при спазване на схемите за залесяване заложени 

в технологичните планове за залесяване,  

- Чрез ръчно садене на фиданки чрез отваряне по заложените схеми на цепнатина с 

дълбочина 25-см, последващо поставяне на фиданката в цепнатината като се избягва прегъване на 

кореновата й система, засипване с влажна почва , която се притъпква с цел прогонване на въздуха 

от кореновата система; 

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

предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, 

съгласно Техническа спецификация и технологичните планове  

5. 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 №3, с „ТИ енд ТИ“ ООД,  при 

горепосочените условния на окончателната му оферта. 

Комисията обяви за приключила процедурата за Позиция №3 и на процедурата като цяло. 

С това на 27.11.2020г  приключи заседанието на комисията  по процедурата   

Настоящия протокол след изготвянето му се предаде на 27.11.2020г 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.).  


