
Утвърдил,                                                                               

ИД ДИРЕКТОР:…… /п/*……….. 

                                                                                                / инж. Димитър Китов/ 

                                                                                  Дата: 09.06.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  
№ 2645/ 09.06.2020 г.  

 
 

 От дейността на комисията, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и 

назначена със Заповед № 327/09.06.2020г. на Директора на ТП ДГС „Алабак” за 

отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по 

реда на чл. 186, във връзка чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на минерализовани 

ивици за нуждите на ТП ДГС - Алабак”. 

На 09.06.2020г. в 10:00 часа, в административната сграда на ТП ДГС „Алабак”  

град Велинград, адрес: град Велинград, бул. „Съединение" № 125, заседателна зала на 

открито заседание се събра комисия, определена със Заповед № 327/09.06.2020г. на 

Директора на ТП ДГС „Алабак”, в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Ибрахим Муса–зам.- дикектор ТП ДГС „Алабак” 

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Наталия Пейчинова- юрисконсулт ТП ДГС „Алабак” 

                             2. Биляна Топалова - счетоводител ТП ДГС „Алабак” 

 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците в 

обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на 

минерализовани ивици за нуждите на ТП ДГС - Алабак” 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

I. Публична част от заседанието на комисията: 

В първоначално определения срок, определен за получаване на оферти в 

деловодството на Възложителя са постъпили осем оферти за участие, както следва: 

 

1. Оферта Вх. № 1/08.06.2020г., 08:38ч. от  ЕТ „Димитър Гърков”. 

2. Оферта Вх. № 2/08.06.2020г., 10:30ч. от  „Еко – Хрисин” ЕООД. 

3. Оферта Вх. № 3/08.06.2020г., 11:33ч. от  „РУМЕКС” ООД. 

 

Офертите са подадени в индивидуални запечатани непрозрачни пликове и с не 

нарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя. 

Преди започване на работата си всички членове на комисията попълниха и 

подписаха изискуемата декларация по чл. 97, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8-13 

от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците 

представили оферти. Не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. първо от ППЗОП, комисията 

пристъпи към отваряне на получените оферти и обяви ценовите предложения на 

участниците, а именно: 



1. участникът ЕТ „Димитър Гърков” е предложил цена за извършване на предмета на 

поръчката както следва: 

 

 

Цена за Ръчно подържане на минерализовани ивици-5545 м. в размер на  2375 лева без 

ДДС. 

 

2. участникът „Еко – Хрисин” ЕООД е предложил цена за извършване на предмета на 

поръчката както следва: 

 

 

Цена за Ръчно подържане на минерализовани ивици-5545 м. в размер на  3510 лева без 

ДДС. 

 

 

3. участникът „РУМЕКС” ООД е предложил цена за извършване на предмета на 

поръчката както следва: 

 

 

Цена за Ръчно подържане на минерализовани ивици-5545 м. в размер на  2550 лева без 

ДДС. 

 

Техническите предложения на участниците и ценовите им предложения се 
подписаха от тримата членове на комисията. 

С извършването на описаните действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи. Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

II. Комисията в закрито заседание продължи своята работа по проверка наличието 

и редовността на представените документи. 

1. С офертата си ЕТ „Димитър Гърков” е представил: 

 
1. Оферта по образец – Приложение № 1; 

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Приложение №3,  
3. Ценово предложение – Приложение № 6; 
4. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 4 
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 5. 

   

 Комисията извърши проверка на представените от участника документи, в 

резултат на което, не констатира липсващи документи и/или нередовности. Разгледани 

по същество и в съвкупност представените документи от участника СЪОТВЕТСТВАТ с 

изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията реши участника да бъде допуснат до разглеждане на техническото му 

предложение. 
 
 

2. С офертата си „Еко – Хрисин” ЕООД е представил: 

1. Оферта по образец – Приложение № 1; 

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Приложение №3,  
3. Ценово предложение – Приложение № 6; 
4. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 4 

            5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 5. 



 
   
 Комисията извърши проверка на представените от участника „Еко – Хрисин” 
ЕООД документи, в резултат на което констатира липсващи документи и/или 
нередовности както следва: 

- в декларация приложение № 3 и приложение № 5 няма декларирани данни. 
 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП при условията на чл. 195 от ЗОП, на участника се дава възможност в срок до 5 
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи на комисията 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 
 

3. С офертата си „РУМЕКС” ООД е представил: 

 
1. Оферта по образец – Приложение № 1; 

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Приложение №3,  
3. Ценово предложение – Приложение № 6; 
4. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №  
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 5. 
6. проект на договор. 

   

 Комисията извърши проверка на представените от участника документи, в 

резултат на което, не констатира липсващи документи и/или нередовности. Разгледани 

по същество и в съвкупност представените документи от участника СЪОТВЕТСТВАТ с 

изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията реши участника да бъде допуснат до разглеждане на техническото му 

предложение. 
 
 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящия протокол да се публикува в 

профила на купувача и в същия ден да се изпрати на всички кандидати или участници в 

настоящата процедура. 

С извършване на описаните действия, приключи заседанието на комисията. 

Комисията ще продължи работата си в следващо заседание. 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Ибрахим Муса……………… /п/*……………… 

 

ЧЛЕНОВЕ :       1. Наталия Пейчинова………………/п/*………………… 

 
                            2. Биляна Топалова……………………/п/*……………………. 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 


