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П Р О Т О К О Л 
 

№.2-2 

 

 
Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № РД-06-30/11.02.2020г. на Директора на ТП ДГС Генерал Тошево 

при СИДП ДП Шумен, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за 

участие в процедура ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с определени лица (чл.18, ал.1, т.13, вр.с чл.182, 

ал.1, т.5 от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за “Абонаментно правно 

обслужване”, открита с Решение №2/29.01.2020г.   

 

В закрито заседание от 16,00 ч. на 11.02.2020г., комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП,  в състав: 

Председател: 
1. инж.Цветомир Колев, лесничей в ТП ДГС Ген.Тошво 

Членове:  

2. Дарина Димитрова, касиер-домакин в ТП"ДГС-Ген.Тошево" 

3.  Слави Иванов, специалист лесовъдство в ТП ДГС Ген.Тошево, 

 

За провеждане на преговори при условията на чл.67 от ППЗОП с ВТОРИЯ участник в 

процедурата aдв. Евгеничл.59 от ЗЗЛД Гандев, определен след теглене на жребий в 

публичното заседание на комисията от 15.00 ч. на 11.02.2020г. 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП: 

1. Разглеждане на Техническото предложение на участника, и проверка за 

съответствие с техническата спецификация на възложителя. Вземане на решение за 

отстраняване или допускане на участника до следващия етап на преговорите по т.2 от 

дневния ред. 

2. Разглеждане на Ценовото предложение на участника, и проверка за съответствие с 

финансовия ресурс на възложителя. Вземане на решение за отстраняване или допускане на 

участника до следващия етап на преговорите по т.2 от дневния ред. 

Комисията съобщи, че няма да оповестява постигнатите договорености с останалите 

участници, освен с изричното съгласие на участника. 

3. Приключване на преговорите с участника и закриване на заседанието. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Комисията констатира, че техническото предложение е направено в 

съответствие с техническата спецификация, и същото покрива изискванията на възложителя 

за изпълнение на поръчката.  

 

По точка 2. Комисията, констатира, че участникът е направил следното ценово 

предложение: 

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на  9600,00 лв. (девет хиляди двеста и 

четиридесет лева) без включено ДДС, платимо на 12 равни месечни абонаментни вноски 

всяка в размер на 800,00 лв. ( седемстотин и седемдесет лева) без вкл. ДДС 

 

Начин на плащане: плащането ще се извършва при условията и по реда на проекта на 

договор, приложен към документацията за участие. 

 

Гарантирано е, че участникът е в състояние да изпълни качествено поръчката при 

посочените в офертата цени, за съответния период за изпълнение на договора. 
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Ценовото предложение е подписано от лицето представляващо участника, което 

заяви, че поддържа така направеното предложение и не желае да го променя. 
 

 

Комисията констатира, че договорената цена е в съответствие с финансовия ресурс, 

който е одобрен и възложителя може да осигури за изпълнение на поръчката. Цената е 

договорена с лице с представителна власт, което заяви, че поддържа така направеното 

предложение и не желае постигнатите договорености да бъдат оповестяване при 

провеждането на преговорите с останалите участници. 

  

 

По точка 3. Комисията приключи договарянето с участника и закри заседанието си, 

като настоящия протокол се изготви в два екземпляра, единият от които за участника, и се 

подписа както следва: 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  .............п...........................          2...............п..........................  3..............п......................... 

 

 

 УЧАСТНИК:  

aдв. Евгени чл.59 от ЗЗЛД Гандев………п…………….. 

 
 

 


