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                                                              УТВЪРЖДАВАМ:...................П........... 

                                                                     ДИРЕКТОР ТП ДГС / инж. П. Хинева/ 

                                                                                                 дата:01.12.2021г 

 

ПРОТОКОЛ 

 Днес, 30.11.2021г. комисия назначена със Заповед №184/30.11.2021г. на 

Директора на ТП „ДГС Нови пазар” в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.59 от ЗЗЛД – специалист лесовъдство при ТП ДГС Нови 

пазар,  

        ЧЛЕНОВЕ:1. чл.59 от ЗЗЛД –р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Нови пазар. 

                2.адв. чл.59 от ЗЗЛД - адвокат при ШАК, се събра на заседание 
от 10,00 часа в сградата на ТП „ДГС Нови пазар“, да проведе открит конкурс, за 
определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на дейности по смисъла на 
чл. 10, ал. 1 т.1 и т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, от горски насаждения, 
разположени в държавни горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП 
ДГС Нови пазар, с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 
Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата 
дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 
дървесината от годишния план за ползване 2021 год. от горски насаждения, 
разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в 
района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, от : Обект №15 отдел: 280/в -  Сеч, 
разкройване, извоз до временен склад на 287 пл.м.3, Товарене, транспорт до 
временна ТИР станция и претоварване на 180 т твърди широколистни, и  
Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 60т  меки  
широколистни; Обект №17  отдел: 391/к – Сеч, разкройване, извоз до временен 
склад на 112 пл.м.3, Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване 
на 100 т твърди широколистни; Обект №18  отдел: 407/ж – Сеч, разкройване, 
извоз до временен склад на 654 пл.м.3,   Товарене, транспорт до временна ТИР 
станция и претоварване на 520 т твърди широколистни; открит със заповед 
№172/11.11.2021г на директора на ТП ДГС Нови пазар. 

Присъстваха всички членове на комисията.  

 Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за горите и Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти и условията за провеждане на процедурата и утвърдените условия за 

провеждане на процедурата.   

Съгласно регистъра на офертите се установи, че до изтичане на определения 

краен срок , в деловодството на ТП ДГС Нови пазар са депозирани следните оферти от 

следните кандидати: 
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1. Кандидат №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар,  ЕИК-127563999  на Агенция 

по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, ул. 

"Гоце Делчев“ №1, ет.3, ап.5 - за обекти №15, №17 и №18 под вх. №2039/29.11.2021г в 

15,27часа. При откриване на процедурата присъства надлежно упълномощен представител. 

2. Кандидат №2 ЕООД „Борлес 66“, гр. Каспичан ЕИК-203319553 на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Каспичан, ул. „Любен Каравелов“ №7 - за 

обекти №15, №17 и №18 под вх. №2040/29.11.2021г в 15,39часа. При откриване на 

процедурата присъства управителя - лично. 

3. Кандидат №3 ЕООД „Бинго-2015“, гр. Нови пазар ЕИК-203676154 на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Стефан Караджа“ №17 - 

за обекти №15, №17 и №18 под вх. №2041/29.11.2021г в 15,43часа. При откриване на 

процедурата присъства управителя - лично. 

4. Кандидат №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен, ЕИК-206423660, седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен, ул.“Владайско въстание“ №7, вх.4, ап.92, депозирал оферта за 

участие за: Обекти №15, №17, и №18. под вх. №2042/29.11.2021г в 15,51часа При откриване на 

процедурата се установи, че в залата присъства надлежно упълномощен представител на 

кандидата – факт отбелязан в присъствения лист . 

На основание чл.22,ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Комисията пристъпва към 

провеждане на конкурса като извърши служебна проверка на: Актуалното състояние на 

кандидатите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; Актуалното 

състояние на кандидатите в регистъра към ИАГ  по чл.243 от Закона за горите, като и 

проверка на представителната власт и пълномощията на присъстващите представители 

на кандидатите, след което комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от участниците документи относно изпълнение на изискванията за 

допускане до участие в конкурса .  

 

В плик „А” Кандидат №1. ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар, се 

установи наличието на следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обекти №15, №17 и №18с посочен ЕИК 

и № на удостоверение в регистъра по чл.241 от ЗГ в ИАГ. Комисията приложи 

документите от извършената от нея служебната проверка в: Регистъра на АгВп за 

актуалното състояние на кандидата; В регистъра на  ИАГ за актуалността на 

удостоверението по чл.241 и чл.242 от ЗГ. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти; За липсата обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За 

внесени гаранции за участие в конкурса за Обекти №15, №17, и №18; За изпълнение 

на техническите и квалификационни изисквания определени в процедурата и 

декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични 

предпазни средства. 

3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно 

изискванията на ЗЗЛД 
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4.Отделни пликове №2 с ценови оферти за Обекти №15, №17, и №18- надлежно 

оформени.  

Комисията констатира, че участникът е приложил всички изискуеми 

документи и следва да бъде допуснат до участие в конкурсите за Обекти №15, 

№17, и №18 

 

В плик „А” Кандидат №2 ЕООД „Борлес 66“, гр. Каспичан, се установи 

наличието на следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за обекти №15, №17 и №18 с посочен ЕИК 

и № на удостоверение в регистъра по чл.241 от ЗГ в ИАГ. Комисията приложи 

документите от извършената от нея служебната проверка в: Регистъра на АгВп за 

актуалното състояние на кандидата; В регистъра на  ИАГ за актуалността на 

удостоверението по чл.241 и чл.242 от ЗГ. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти; За липсата обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За 

внесени гаранции за участие в конкурса за обекти №15, №17 и №18; За изпълнение на 

техническите и квалификационни изисквания определени в процедурата и декларирано 

наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и служители за 

изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно 

изискванията на ЗЗЛД. 

4.Отделни пликове №2 с ценови оферти за обекти №15, №17 и №18- надлежно 

оформени.  

Комисията констатира, че в декларация №1, в т.9 – относно изпълнението на 

изискванията на възложителя за техническата обезпеченост, участникът е 

декларирал минимална техническа обезпеченост както следва: 

- специализирана техника за извоз – 1 бр. 

- специализирана техника за рампиране – 1 бр. 

- бензиномоторен трион (БМТ) – 1 бр. 

- товарен автомобил за транспортиране на дървесината до ТИР станция, 

снабден с инсталирана GPS система за проследяване съгласно Наредба №1 от 2012 год. 

за контрола и опазването на горските територии  – 1 бр. 

С оглед така декларираното от участника, комисията констатира, че същият 

не изпълнява минималните изисквания поставени от възложителя, относно 

техническата обезпеченост за не по-малко от 3(три) бензиномоторни триона, 

поради което не следва да бъде допуснат до участие в конкурсите за Обекти №15, 

№17, и №18   

 

В плик „А” Кандидат №3. ЕООД „Бинго-2015“ гр. Нови пазар, се установи 

наличието на следните документи: 
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1.Заявление за участие в конкурса за Обекти №15, №17 и №18 с посочен ЕИК 

и № на удостоверение в регистъра по чл.241 от ЗГ в ИАГ. Комисията приложи 

документите от извършената от нея служебната проверка в: Регистъра на АгВп за 

актуалното състояние на кандидата; В регистъра на  ИАГ за актуалността на 

удостоверението по чл.241 и чл.242 от ЗГ. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти; За липсата обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За 

внесени гаранции за участие в конкурса за Обекти №15, №17, и №18; За изпълнение 

на техническите и квалификационни изисквания определени в процедурата и 

декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични 

предпазни средства. 

3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно 

изискванията на ЗЗЛД 

4.Отделни пликове №2 с ценови оферти за Обекти №15, №17, и №18- надлежно 

оформени.  

Комисията констатира, че участникът е приложил всички изискуеми 

документи и следва да бъде допуснат до участие в конкурсите за Обекти №15, 

№17, и №18 

 

В плик „А” Кандидат №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен, се установи 

наличието на следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за обекти №15, №17 и №18 с посочен ЕИК 

и № на удостоверение в регистъра по чл.241 от ЗГ в ИАГ с приложени към него 

копия на удостоверенията от ТР и от Регистъра на ИАГ за търговеца и ФЛ лесовъд и 

банкови бордера за внесени гаранции. Комисията приложи документите от 

извършената от нея служебната проверка в: Регистъра на АгВп за актуалното 

състояние на кандидата; В регистъра на  ИАГ за актуалността на удостоверението по 

чл.241 и чл.242 от ЗГ. 

 2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти; За липсата обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За 

внесени  гаранции за участие в конкурса за обекти №15, №17 и №18; За изпълнение на 

техническите и квалификационни изисквания определени в процедурата и декларирано 

наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и служители за 

изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно 

изискванията на ЗЗЛД 

4.Копие на пълномощно.  
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5.Отделни пликове №2 с ценови оферти за обекти №15, №17 и №18 - надлежно 

оформени.  

Съгласно гореконстатираното, при съобразяване с разпоредбите на чл.22, ал.2-6, 

от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и предварително обявените условия комисията взе 

единодушно следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1. 

1.1.ДОПУСКА до участие в следващите етапи на  конкурса както следва: 

1.1.1. Кандидат №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар - за обекти №15, 

№17 и №18. 

1.1.2. Кандидат №3 ЕООД „Бинго -2015“ гр. Нови пазар - за обекти №15, №17 

и №18. 

1.1.3. Кандидат №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен - за обекти №15, 

№17 и №18. 

 

1.2.На основание чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ОТСТРАНЯВА от участие 

в следващите етапи на  конкурса както следва: 

1.2.1. Кандидат №2 ЕООД „Борлес 66“, гр. Каспичан - за обекти №15, №17 и 

№18 със следните мотиви: 

В декларация №1, в т.9 – относно изпълнението на минималните 

изискванията на възложителя за техническата обезпеченост, участникът е 

декларирал минимална техническа обезпеченост както следва: 

- специализирана техника за извоз – 1 бр. 

- специализирана техника за рампиране – 1 бр. 

- бензиномоторен трион (БМТ) – 1 бр. 

- товарен автомобил за транспортиране на дървесината до ТИР станция, 

снабден с инсталирана GPS система за проследяване съгласно Наредба №1 от 2012 год. 

за контрола и опазването на горските територии  – 1 бр. С оглед така декларираното 

от участника, същият не изпълнява минималните изисквания поставени от 

възложителя, относно техническата обезпеченост за не по-малко от 3(три) 

бензиномоторни триона, с което е представил оферта неотговаряща на 

предварително обявените от възложителя условия. 

 

Комисията след като установи, че не са налице други основания по чл.24, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти , и след като отстрани без да отваря ценовите 

предложения на Кандидат №1 ЕООД „Борлес 66“, гр. Каспичан  подадени за 

съответните обекти,   пристъпи към следващия етап на конкурса – отваряне на 

ценовите оферти на допуснатите кандидати за обекти №15, №17 и №18 , проверка и 
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класация на същите на база предварително обявения  критерий: „Най-ниска предложена 

обща цена” .   

 

Комисията пристъпи към провеждане на следващите етапи на процедурата 

за Обект №15 отдел: 280/в -  Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 287 пл.м.3, 

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 180 т твърди 

широколистни, и  Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 60т  

меки  широколистни до участие са допуснати ценовите оферти на: Кандидат №1 

ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар; Кандидат №3 ЕООД „Бинго -2015“ гр. 

Нови пазар и Кандидат №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен 

Офертите на допуснатите кандидати са следните: 

- Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар - Предложена обща 

крайна цена – 9 175,00лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на 

възложителя. 

- Участник №3 ЕООД „Бинго -2015“ гр. Нови пазар - Предложена обща крайна 

цена – 8 982,50лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на възложителя. 

- Участник №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен - Предложена обща 

крайна цена – 5 108,60лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на 

възложителя. 

Предвид така обявените цени комисията пристъпи към проверка на цените с оглед 

съответствието им с разпоредбата на чл.22, ал.9 и ал.10 от НУРВДГТДОСПДНГП от 

която установи следното: 

Средната стойност на направените ценови предложения на всички допуснати 

участници  е: 9 175,00лв. + 8 982,50лв. + 5 108,60лв. = 23 266,10лв. : 3 = 7 755,37лв; 

Граничната стойност на  предложенията  с 20 или повече на сто по-благоприятни 

от средната стойност на трите предложения е : 6 204,30 лв., докато най-ниската 

предложена от участник №4 крайна обща цена е 5 108,60лв (тоест с повече от 20 на 

сто по-благоприятна) 

Предвид горното и на основание чл.22, ал.10 от НУРВДГТДОСПДНГП комисията 

в откритото заседание проведено на 30.11.2021г указа на представителя на ЕООД 

„Инвинсибъл Форс” гр. Шумен присъстващ на заседанието, че следва в рамките 

на два работни дни, считано от 30.11.2021г и до 02.12.2021г включително,  да 

представи в ТП ДГС Нови пазар подробна писмена обосновка относно 

образуването на така предложената от него крайна обща цена при съобразяване с 

разпоредбата на чл.22, ал.11, т.1-4 от  НУРВДГТДОСПДНГП.  

С това комисията обяви че към настоящия момент приключва процедурата за 

Обект №15 на етапа - разглеждане на ценовите предложения, като следващия етап - 

класация на ценовите предложения на участниците ще продължи след изтичане на 

срока даден на ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен да представи обосновката си.  

 

Комисията пристъпи към провеждане на следващите етапи на процедурата 

за Обект №17  отдел: 391/к – Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 112 пл.м.3, 

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 100 т твърди 

широколистни до участие са допуснати ценовите оферти на: Кандидат №1 ЕООД 
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„Милениум 2002“ гр. Нови пазар; Кандидат №3 ЕООД „Бинго -2015“ гр. Нови 

пазар и Кандидат №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен 

Офертите на допуснатите кандидати са следните: 

- Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар - Предложена обща 

крайна цена – 3 803,20лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на 

възложителя. 

- Участник №3 ЕООД „Бинго -2015“ гр. Нови пазар - Предложена обща крайна 

цена – 3 909,30лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на възложителя. 

- Участник №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен - Предложена обща 

крайна цена – 4 043,20лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на 

възложителя. 

Предвид така обявените цени комисията пристъпи към проверка на цените с оглед 

съответствието им с разпоредбата на чл.22, ал.9 и ал.10 от НУРВДГТДОСПДНГП от 

която установи следното: 

Средната стойност на направените ценови предложения на всички допуснати 

участници  е: 3 803,20лв. + 3 909,30лв. + 4 043,20лв. = 11 755,70лв. : 3 = 3 918,57лв; 

Граничната стойност на  предложенията  с 20 или повече на сто по-благоприятни 

от средната стойност на трите предложения е : 3 126,86 лв., докато най-ниската 

предложена от участник №1 крайна обща цена е 3 803,20лв (тоест не е с 20 на сто 

или повече по-благоприятна) 

С оглед така констатираното комисията пристъпи към оценка на офертата по 

предварително обявената методика, като обяви следната класация за Обект №17 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти се класира и  обекта е спечелен от:  

Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар,  ЕИК-127563999  на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, общ. 

Нови пазар, ул. "Гоце Делчев“ №1, ет.3, ап.5, представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 3 803,20лв./три хиляди осемстотин и три лева и 

двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 4 563,84 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 190,16 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място,  основание разпоредбата на чл.22, ал.13, от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти се класира: 

Участник №3 ЕООД „Бинго-2015“, гр. Нови пазар ЕИК-203676154 на Агенция 

по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Стефан 

Караджа“ №17, представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 3 909,30лв./три хиляди деветстотин и девет 

лева и тридесет стотинки/ без вкл. ДДС и 4 691,16 лв. с вкл. ДДС. 
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2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 195,47 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На основание чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от участие в процедурата 

за обекта на етапа допускане до участие е отстранен: 

Кандидат №2 ЕООД „Борлес 66” гр. Каспичан - със следните мотиви: 

В декларация №1, в т.9 – относно изпълнението на минималните 

изискванията на възложителя за техническата обезпеченост, участникът е 

декларирал минимална техническа обезпеченост както следва: 

- специализирана техника за извоз – 1 бр. 

- специализирана техника за рампиране – 1 бр. 

- бензиномоторен трион (БМТ) – 1 бр. 

- товарен автомобил за транспортиране на дървесината до ТИР станция, 

снабден с инсталирана GPS система за проследяване съгласно Наредба №1 от 2012 год. 

за контрола и опазването на горските територии  – 1 бр. С оглед така декларираното 

от участника, същият не изпълнява минималните изисквания поставени от 

възложителя, относно техническата обезпеченост за не по-малко от 3(три) 

бензиномоторни триона, с което е представил оферта неотговаряща на 

предварително обявените от възложителя условия. 
Комисията обяви за приключил конкурса за Обект №17 и пристъпи към провеждане на 

конкурса за обект №18 

 

Комисията пристъпи към провеждане на следващите етапи на процедурата 

за Обект №18  отдел: 407/ж – Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 654 пл.м.3,   

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 520 т твърди 

широколистни до участие са допуснати ценовите оферти на: Кандидат №1 ЕООД 

„Милениум 2002“ гр. Нови пазар; Кандидат №3 ЕООД „Бинго -2015“ гр. Нови 

пазар и Кандидат №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен 

Офертите на допуснатите кандидати са следните: 

- Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар - Предложена обща 

крайна цена – 19 656,00лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на 

възложителя. 

- Участник №3 ЕООД „Бинго -2015“ гр. Нови пазар - Предложена обща крайна 

цена – 20 830,00лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на възложителя. 

- Участник №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен - Предложена обща 

крайна цена – 11 641,20лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на 

възложителя. 

Предвид така обявените цени комисията пристъпи към проверка на цените с оглед 

съответствието им с разпоредбата на чл.22, ал.9 и ал.10 от НУРВДГТДОСПДНГП от 

която установи следното: 

Средната стойност на направените ценови предложения на всички допуснати 

участници  е: 19 656,00лв. + 20 830,00лв. + 11 641,20лв. = 52 127,20лв. : 3 = 17 375,73лв; 
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Граничната стойност на  предложенията  с 20 или повече на сто по-благоприятни 

от средната стойност на трите предложения е : 13 900,59лв., докато най-ниската 

предложена от участник №4 крайна обща цена е 11 641,20лв (тоест с повече от 20 

на сто по-благоприятна) 

Предвид горното и на основание чл.22, ал.10 от НУРВДГТДОСПДНГП комисията 

в откритото заседание проведено на 30.11.2021г указа на представителя на ЕООД 

„Инвинсибъл Форс” гр. Шумен присъстващ на заседанието, че следва в рамките 

на два работни дни, считано от 30.11.2021г и до 02.12.2021г включително,  да 

представи в ТП ДГС Нови пазар подробна писмена обосновка относно 

образуването на така предложената от него крайна обща цена при съобразяване с 

разпоредбата на чл.22, ал.11, т.1-4 от  НУРВДГТДОСПДНГП.  

С това комисията обяви че към настоящия момент приключва процедурата за 

Обект №18 на етапа - разглеждане на ценовите предложения, като следващия етап - 

класация на ценовите предложения на участниците ще продължи след изтичане на 

срока даден на ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен да представи обосновката си. 
Комисията обяви за приключило заседанието на 30.11.2021г    

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

 

 

                         Комисия:1………П………. 
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