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ПРОТОКОЛ  № 2  
 

Днес, 10.07.2020 г., от 09:00 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 при ТП  ДГС „Широка 

лъка“  
Членове:  
1. Красимира Генкова – юрисконсулт при ТП ДГС „Широка лъка“ 
2. Духо Чуртов –старши лесничей при ТП ДГС „Широка лъка“ 
3. Севда Дишлиева – главен счетоводител на ТП ДГС „Широка лъка 
4. Ангел Гергьовски- автомеханик – шофьор при ТП ДГС „Широка лъка“ 

 
проведе своето заседание по отваряне, разглеждане, оценка на ценовите 

параметри и окончателното класиране на офертите на участниците. 
Съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП отварянето на ценовите оферти се извършва 

публично и при условията на чл. 57, ал.3 от ППЗОП, за което комисията е уведомила 
участниците по електронната поща и обявила чрез съобщение в профила на купувача 
датата, часа и мястото на отварянето.  

I. Председателят на комисията – инж. Димо Янчев, откри заседанието по 
отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници. На заседанието на комисията 
не присъства представител на участника. 

II. Председателят на комисията показа плика с надпис „Ценови параметри”, с което 
удостовери, че същият е запечатан, с ненарушена цялост и е подписан от трима от 
членовете на комисията. 

Комисията продължи с отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник по 
реда на подаване на офертите. Критерият за възлагане на поръчката е „икономически 
най-изгодна оферта” определена въз основа на „най-ниската цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, 
т. 1 от ЗОП. 

III. 1.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на 
Участник: „Чечосан“ ЕООД 

http://www.ucdp-smolian.com/
mailto:dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com


1.1. За “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” е представено Приложение № 7, което 
съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към 
документацията образец, както следва: Обща стойност на единичните цени за 
поръчката: 295,60 лв. без ДДС (двеста деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки). 

След оповестяване на предложените от участникът цени, председателят на 
комисията предложи отворените ценови параметри да бъдат подписани от трима 
членове на комисията.  

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.  
IV.Комисията продължи своята работа и констатира, че ценовите параметри на 

участника са изготвени по образеца на възложителя (Приложение №7).  
Комисията констатира, че стойностите на ценовото предложение на участника е 

под прогнозната стойност, посочена в обявлението и документацията.  Комисията 
допуска до класиране следния участник:  

 
Участник № 1: Чечосан“ ЕООД 
 
Комисията пристъпи към оценка на предложението на допуснатия участник 

съобразно заложената методика по избрания критерий - най-ниска предложена цена  
 
V. На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира: 

УЧАСТНИК КЛАСИРАНЕ 

Чечосан“ ЕООД 
 

I-во място – 295,60 лева 

 
VI. Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на 

обществената поръчка класирания на първо място участник. 
 
След извършване на описаните действия, приключи днешното заседание на 

комисията. Заседанието приключи в 09:55 часа на 10.07.2020 год. 
 
VII. Настоящият Протокол № 2 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 10.07.2020 год. в един оригинален екземпляра –за прилагане към 
документацията на процедурата. 
 

 
 

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

Членове: 
 

1. ………(п)………………. (Кр. Генкова)                       2. ……………(п)……………. (Севда Дишлиева) 
 
   3.  …………(п)………………. (Духо Чуртов)                     4. ……………(п)…………….. (А. Гергьовски) 

 
 
 
(п) Заличено обстоятелство на основание чл. 4, т.1 от Регламент на ЕС 2016/67 

 
 


