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П  Р  О  Т  О  К  О  Л     № 1   
 

 Днес, 07.07.2020 г., от 10:00 ч. в изпълнение на Заповед №74 /06.07.2020г. на 
Директора на ТП ДГС „Широка лъка“, назначената от него комисия за да извърши 
подбор на участниците, разгледа, оцени и класира представените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни 
конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, 
помощни строителни материали  за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС 
„Широка лъка” в състав: 

 
Председател:  инж. Димо Янчев -  заместник директор на ТП  ДГС „Широка 

лъка“ 
 
Членове:  

Красимира Генкова – юрисконсулт при ТП ДГС „Широка лъка“ 
Духо Чуртов – старши лесничей при ТП ДГС „Широка лъка“ 
Севда Дишлиева - гл.счетоводител при  ТП ДГС „Широка лъка“ 
Ангел Гергьовски – автомеханик - шофьор при ТП ДГС „Широка лъка“ 

  
1. Работата на комисията протече по следния начин: 

Деловодителят при стопанството предаде на председателя на комисията извлечение 
от регистъра с постъпилите оферти на основание чл.48, ал.6 от ППЗОП, видно от който 
в срока за подаване на оферти е постъпила една оферта за участие в горецитирана 
процедура, както следва: 
 

№ по 
ред 

 
вх.№ 

 
УЧАСТНИК 

 
Дата/год. 

1 1240 „Чечосан“ ЕООД 06.07.2020 год. – 15:40 часа 
 
2. Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на протокола на 

подадените оферти, след което подписаха декларации в съответствие с изискването 
на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

3. На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. 

4. Комисията пристъпи към първоначалната проверка на постъпилата оферта 
на участника в обществената поръчка, съгласно изискванията на чл. 54, ал.3 от ППЗОП:  
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5. Офертата на Участник „ЧЕЧОСАН“ ЕООД е постъпила на 06.07.2020 г.  с вх. 

№1240 в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 
47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. На същата е отбелязано, че 
офертата е за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни 
материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали  за срок от 
24 месеца за нуждите на ТП ДГС „Широка лъка” « 
 6. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката и 
извърши проверка за наличието на непрозрачен плик с надпис: «Предлагани  ценови 
параметри».  

7. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 
офертата и плика с надпис: «Предлагани ценови параметри». 

 8. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното 
състояние на участника и критерии за подбор. 

 9. В тази връзка комисията направи следните констатации: 
 

10. По оферта №1 -  Участник «Чечосан» ЕООД с ЕИК120549872 
Офертата е подадаена в непрозрачна опаковка, която съдържа: 
 
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен на 

магнитен носител;  
Комисията отвори приложения оптичен носител и установи, че на същия е 

наличен 1 (един) брой еЕЕДОП. При отваряне на същия, комисията констатира, че  
съдържа файл – „espd – response.pdf.p7s“. Същият беше зареден на екрана на 
компютъра и  бе установено, че е попълнена изискуемата информация, необходима за 
изпълнение предмета на поръчката. 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3;- 
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя 
образец. Участникът изчерпателно е посочил конкретните предложения за 
изпълнение на поръчката, като се е съобразил с изискванията поставени от 
Възложителя.  

- Декларация по чл.39, ал., т1 «в» от ППЗОП за съгласие с клаузите с проекто – 
договора – Приложение №4; 

- Декларация по чл.39, ал.3, т.1 «г» от ППЗОП за срока на валидност на офертата – 
Приложение №5; 

- Декларация по чл.39, ал.3, т.1»д» от ППЗОП – при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд – Приложение №6; 

- Опис на представените документи – Приложение №9; 
- Непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри»; 
 

11. Комисията след като констатира, че участникът е представил всички 
необходими документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо 
предложение, изготвено съобразно изискванията, поставени от възложителя, 
единодушно взе следното решение: 

 
ДОПУСКА участникът „ЧЕЧОСАН“ ЕООД до отваряне на плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри“. 
 
12. След извършване на горните действия, комисията реши следващото открито 

заседание по отваряне на ценовите предложения на участниците да се състои на 



10.07.2020 година от 09:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Широка 
лъка“, с. Широка лъка, обл. Смолян, ул. „Перелик“ №1, за което участникът в 
настоящата обществена поръчка ще бъде уведомен, не по-късно от два работни дни от 
посочената дата, най-малко чрез съобщение в профила на купувача. 

 
Заседанието на комисията приключи в 11:10 часа на 07.07.2020год. 
 
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

07.07.2020год. в два еднообразни екземпляра – един за прилагане към 
документацията на процедурата и един за прилагане в „Деловодството“. 

 
 
 

 
 

Председател: 1…………./п/………………….( инж. Димо Янчев) 
 

Членове: 
 

2. …………../п/……………… (Кр. Генкова)             3. ……………/п/……………..(Духо Чуртов) 
 
 
   4. …………../п/…………….. (С. Дишлиева)             5. …………../п/……………… (А. Гергьовски) 
 
 
/п/  Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 

 
 

 
 
 
 


