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ПРОТОКОЛ № 1  

 

Днес - 06.07.2020 г., в 10.02 часа комисията, назначена със Заповед № 171/06.07.2020 

г. на директора на ТП „ДГС Върбица“, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, се събра 

на заседание в заседателната зала на административната сграда на ТП „ДГС Върбица“, за 

да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на 

обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 178 и сл. от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП с предмет: 

„Доставка по заявка при възникнала необходимост от строителни материали за 

нуждите на ТП „ДГС Върбица ” за срок от една година, считано от датата на 

подписване на договора“, открита с Решение    № 9    от    12.06.2020г.    на    Директора    

на    ТП „ДГС Върбица“, с уникален идентификационен №02711-2020-0113 в РОП. 

 Комисията е в редовен състав с: 

   Председател:  Емил Иванов Димов - зам.- директор при  ТП „ДГС Върбица“ 

   Членове: 1. Фатме Нургюнова Хамза – счетоводител при ТП „ДГС Върбица“  

                     2. Тюркян Т.урханова Ахмедова-Йълмаз - юрисконсулт при  ТП; 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, 

Правилника за приложение на закона за обществените поръчки и условията за провеждане 

на процедурата, съгласно документацията за участие, одобрена от Възложителя. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки, като същите са публикувани по надлежния ред в електронния 

регистър на АОП. Документация, свързана с процедурата, е публикувана в обособено 

електронно досие в раздел „профила на купувача“ на интернет страницата на Възложителя. 

Председателят на комисията получи „входящ регистър за получени оферти“ ведно с 

един брой оферти от съответния служител като се състави и подписа предавателно-

приемателен протокол. 

Председателят на комисията представи на членовете на комисията списъка на 

кандидатите, подали оферта съгласно получения входящ регистър. Съгласно списъка 

комисията установи, че има една депозирана оферта за участие в определения срок от: 

Кандидат № 1: „Лисец“ ЕООД – гр. Омуртаг, ЕИК 835014590, с вх. № 1492 от 

03.07.2020 г., подадена в 16.15 часа, лично от представител на дружеството; 

След запознаване със списъка на участниците в процедурата по входящия регистър, 

членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 

8 от ППЗОП.  

Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 от ППЗОП кандидатът е вписан във входящия 

регистър за получени оферти с всички необходими данни. 



Офертата на кандидато е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, като са отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.  При 

приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно чл. 48, ал. 2 от 

ППЗОП и на приносителя е издаден документ. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно предварително обявената 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура: 

1. публично заседание, което включва:  

- откриване на заседанието на комисията от 10:00 часа на 06.07.2020 г.; 

- отваряне на Плика с постъпилата оферта, съгласно ЗОП и ППЗОП;  

- оповестяване на приложените документи; 

След приключване на публичната част от заседанието комисията в закрито заседание 

разглежда приложените документи, относно личното състояние на кандидата и критериите 

за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

 В случай, че представените документи са редовни комисията пристъпва към преглед 

и оценка на техническото предложение на кандидата. Съгласно чл. 57, ал. 4 от ППЗОП 

комисията определя дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите кандидати. 

При откриване на публичната част от заседанието комисията установи, че не 

присъстват представители по закон или пълномощно на кандидата. Не присъсват и 

представители на средствата за масово осведомяване. Тези факти са отразени в присъствен 

лист /по образец/ - неразделна част от досието на процедурата.  

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на кандидата в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като приложи разпечатка  към досието 

на процедурата с дата - 06.07.2020 г. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с документите за участие, представен от 

Кандидат № 1 - „Лисец“ ЕООД – гр. Омуртаг.  

Комисията установи наличието на следните  документи за участие в плика на  

Кандидат № 1 - „Лисец“ ЕООД – гр. Омуртаг:  

1.  Оптичен носител – CD, с надпис „Еедоп Лисец ЕООД“  

2.  Заявление за участие – Приложение № 1; 

3.  Списък на представените с офертата документи – Приложение № 2; 

4.  Декларация по чл. 102 от ЗОП – Приложение № 3; 

5.  Попълнен и разпечатан образец единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) с положен електронен подпис на управителя; 

6.  Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Приложение № 4; 

7.  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 

5; 

8.  Техническо предложение - Приложение № 6;  

9. Предложение за изпълнение; 

10.  Предложение за изпълнение към техническото предложение на кандидата –   

Приложение № 7; 

11.  Декларация по образец – Приложение № 8; 

12.  Декларация по по образец – Приложение № 9; 

13.  Запечатан малък плик с надпис „Предлагана цена“; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха малкия плик „предлагана цена“ и 

техническото предложение на кандидата. 

С това приключи публичната част на заседанието на комисията. 

В закрито заседание комисията извърши детайлна проверка на представените 

документи и установи следното: 



- Всички документи са представени от Кандидата по образците, приложени към 

документацията за участие;  

- Всички документи са представени в оригинал и са подписани от управителя на кандидата, 

като приложеният на оптичен носител ЕЕДОП е подписан с електронния подпис на 

управителя; 

- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние на кандидата и изискванията на възложителя съгласно утвърдените условия и 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП; 

- Комисията не установи липси на изискуеми документи или такива, които не отговарят на 

изискванията на възложителя; 

 

С оглед гореизложеното комисията единодушно взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска Кандидат № 1 „Лисец“ ЕООД – гр. Омуртаг, до участие в следващия етап на 

процедурата - преглед и оценка на техническото предложение на кандидата. 

 

След така взетото протоколно решение комисията продължи работа в закритото 

заседание с провеждане на етап - преглед и оценка на техническите предложения на 

допуснатия кандидат. 

В изпълнение на техническите изисквания Участник № 1:„Лисец“ ЕООД – гр. 

Омуртаг представя попълнено техническо предложение по образец, приложен към 

документацията за участие, като декларира, че всички строителни материали ще бъдат 

доставени съгласно характеристики, съответстващи на посочените в Техническата 

спецификация. 

 Предлага срок за изпълнение на доставката – 1 (един) работен ден, считано от датата 

на получаване на заявката; 

 Място на изпълнение – гр. Върбица или всеки друг адрес на територията на ТП „ДГС 

Върбица“; 

 Приема да изпълни доставката съобразно отделните заявки на Възложителя, които 

Лисец ЕООД ще приема по електронен път, а в изключителни случаи – по телефон;   

Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма задължение за 

цялостното усвояване на посочените в Техническата спецификация видове строителни 

материали. 

- Обявява срок на валидност на предложението – 60 дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

- Предлага отстъпка в размер на 8% (осем процента) от цената на артикули извън 

посочените в техническата спецификация.  

Комисията не констатира, несъответствия и непълноти в техническата оферта на 

кандидата.  

Комисията в изпълнение на обявения график и изискванията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП 

за отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник определя следната датата: 

10.07.2020 г. от 15.00 часа (петнадасет часа местно време); 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, 

като се публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура. 

С това комисията обяви заседанието за приключило. 

 

КОМИСИЯ:       
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