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ДОКЛАД 
 
 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №74/ 06.07.2020 год. на 
Директора на ТП ДГС „Широка лъка“ със задача да отговори, разгледа и оцени постъпилите 
оферти, както и да класира участниците подали оферти за участие в процедура за възлагане на 
обществената 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” 

 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

 Назначената от Вас комисия започна своята работа на 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 
 

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


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:  

 
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., т..1 «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. 

 
Следващото заседание на  комисията се проведе на 10.07.2020год. от 09:00 часа в 

административната сграда на ТП ДГС „Широка лъка“. Комисията се събра със задача да отвори 
пликовете с надпис: “Предлагани ценови параметри“ на участниците допуснати до този етап на 
процедурата, да оцени  постъпилите оферти, както и да класира участниците в съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия. 

 

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.  

13. 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. 

14. 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. 

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

16. 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.  
17. 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  
 



18. На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира: 
УЧАСТНИК КЛАСИРАНЕ 

Чечосан“ ЕООД 
 

I-во място – 295,60 лева 

 
19. 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. 
 

 С оглед направените констатации и взетите  решения, назначената от Вас комисия, 
предлага: 
 

Да се сключи договор 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” 
с класирания на първо място участник: „Чечосан“ ЕООД, ЕИК 120549872, предложил най-
ниска обща единична цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 295,60 лв. без 
ДДС (двеста деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС. 
 

 
 
 

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 
 


