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по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП 

Настоящият доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 
106, ал. 1 от ЗОП се съставя по повод приключване работата на комисията по 
разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично състезание за 
избор на изпълнител с предмет: „Доставка па строителни материали за нуждите 
на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" и изготвените протоколи - Протокол № 1 от 
16.05.2019 г. и Протокол № 2 от 27.05.2017 г. 

I. Състав на комисията 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

инж. Надя Тодорова - зам. директор при ТП „ДЕС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ 

1. Мерин Мехмедова - зам. гл. счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 

2. Ивайло Йорданов - домакин при ТП „ДГС Търговище"; 

3. Пламен Иванов - спец. лесовъдство при ТП „ДГС Търговище"; 

4. Александър Керманов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

В хода на работата на комисията настъпи промяна в състава й. Със Заявление, 
подадено на основание чл. 51, ал. 9 от ППЗОП от Мерин Мехмедова, председателят на 
комисията е увенодмен за възникнали обективни причини, относно изпълнение на 
задълженията й като член на комисията, назначена със Заповед 106 от 27.05.2019 г. Въз 
основа на Доклад с вх. № 1326 от 27.05.2019 г. на председателя на комисията до 
Доректора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, е издадена Заповед № 106 от 
27.05.2019 г. с която Мерин Мехмедова е освободена като член на комисията 



назначена, със Заповед 106 от 27.05.2019 г. и на нейно място е определен нов член на 
комисията в лицето на Галина Иванова, която ще участва в заседанието на комисията 
на етап „Отваряне на ценовите оферти". 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията 

Заповед № 100 от 16.05.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

III. Кратко описание на работния процес 

След изтичането на срока за получаване на оферти Възложителят е назначил комисията 
по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която е определил: 

Поименния състав и лицето, определено за председател; . 

Сроковете за извършване на работата; 

Мястото на съхраняване на документите, свързани с обществената поръчка, 
до приключване на работата на комисията. 

Работата на комисията премина при стриктно спазване на произтичащите от 
Договора за функциониране на Европейския съюз принципи на равнопоставеност, 
недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност 
и прозрачност, както и в съответствие с разпоредбите на чл. 51 - 59 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 103, чл. 104, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП. 

Всеки един член на комисията, подписа декларация, в която декларира, че: 

1. Не е в конфликт на интереси с посочените в протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 
участници; 

2. Няма материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 
участник; 

3. Няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

4. Не е участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации 
в методиката за оценка на офертата; 

5. Деклариране, относно пазене на тайна обстоятелства, които са узнали във връзка 
с работата си в комисията; 

6. При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължени да се уведомя 
незабавно възложителя; 

7. Известност, че за неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

IV. Участници в процедурата 

Участник Вх. № адрес 

„АММД" ООД вх. № 1259 от 15.05.2019 
г., час на постъпване: 
14:05 часа 

гр. Търговище, п.к. 7700 ул. 
„Васил Левски" № 42 



IV. Действия на комисията свързани с отваряне, разглеждане и 
оценяване на всяка от офертите. 

На 16.05.2019 г. в 10.00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 
обществена поръчка с предмет „Доставка па строителни материали за нуждите на 
ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", открито с Решение № 45 от 27.02.2019 г.. 
публикувано обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 27.02.2019 г., в РОП 
на 27.02.2019 г., назначена със Заповед № 100/16.05.2019 г. на директора на ТП „ДГС 
Търговище", гр. Търговище в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

инж. Надя Тодорова - зам. директор при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ 

1. Мерин Мехмедова - зам. гл. счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 

2. Ивайло Йорданов - домакин при ТП „ДГС Търговище"; 

3. Пламен Иванов - спец. лесовъдство при ТП „ДГС Търговище"; 

4. Александър Керманов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

На комисията се представи един (1) брой оферта в запечатана, непрозрачна 
опаковка с ненарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя. 

Комисията пристъпи към отваряне на единствената оферта и оповести 
съдържанието на запечатаната непрозрачна опаковка, като провери и наличието на 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри" в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 
от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за съответствие е 
изискванията към лично състояние на единствения участник по реда на депозиране с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от 
ППЗОП. 

1. Представената оферта с вх. № 1259 от 15.05.2019 г., час на постъпване: 14:05 
часа от Участник № 1 - „АММД" ООД гр. Търговище, съдържа всички документи, 
изискани от Възложителя, съгласно Документацията за участие в публичното 
състезание и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри 
публичното заседание на комисията. 

Особено мнение от членовете на комисията не бе изразено. Работата на 
комисията приключи на 16.05.2019 г. в 10:20 часа. 

Комисията възобнови своята работа на 16.05.2019 г. в 10:25 часа в закрито 
заседание. 
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Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение 
на единствения участник в настоящата обществена поръчка, отговарящ на изискванията 
за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

1. Техническо предложение за „Доставка на строителни материали за нуждите 
на ТП„ДГС Търговище" гр. Търговище", както следва: 

1.1.Техническо предложение на Участник № 1 - „АММД" ООД гр. Търговище, 
отговаря на изискванията на Възложителя - същото е изготвено по образеца към 
документацията за участие (Образец № 3) - оригинал, което е подписано и 
подпечатано, съдържа име и фамилия на лицето, което го е подписало. Техническото 
предложение съдържа още: 

а) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -
попълнена по Образец № 4\ 

б) Декларация за срок на валидност на офертата представена р процедурата за 
възлагане на обществената поръчка - Образец № 5; 

в) Декларация за конфиденциалност по реда на чл. 102, ал. 1 ЗОП - Образа/ № 8. 

Комисията констатира за Участник № 1 - „АММД" ООД гр. Търговище, в така 
представената оферта в едно с „Техническото предложение" за изпълнение на 
обществената поръчка, отговаря на изискванията на възложителя, поради което 
единодушно реши: 

Допуска до етапа - отваряне и оценка на ценовите предложения за „Доставка на 
строителни материали за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище". 

След като разгледа техническото предложение на единствения участник, който 
отговарят* на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя и чието техническо предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя, комисията реши отварянето ценовите предложения, да се извърши на: 
27.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП 
„ДГС Търговище" гр. Търговище, адрес: гр. Търговище, обл. Търговище, бул. „Цар 
Освободител" № 22, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

Особено мнение не бе изразено от членовете на комисията. 

Комисията преустанови своята работа на 16.05.2019 г. в 11:45 часа. 

Председателят на комисията изготви съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП, с което се съобщи дата, часа и мястото на отварянето на ценовите 
предложения. Същото бе публикувано в профила на купувача с адрес: 
http://dgstargovishte.sidp.bg/, раздел: Профил на купувача, ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН 
НОМЕР : ПС - 2019 - 6. Съобщението бе поставено на мястото за обяви в сградата на 
ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

На 27.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административна 
сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, на основание чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП, се проведе публично заседание на комисията за провеждане на публично 
състезание за обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали 
за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", открито с Решение № 45 от 
27.02.2019 г., публикувано обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 
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27.02.2019 г., в РОП на 27.02.2019 г., назначена със Заповед № 100 от 16.05.2019 г. на 
директора на ТП „ДГС Търговище", гр. Търговище в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

инж. Надя Тодорова - зам. директор при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ 

1. Галина Иванова - счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 

2. Ивайло Йорданов - домакин при ТП „ДГС Търговище"; 

3. Пламен Иванов - спец. лесовъдство при ТП „ДГС Търговище"; 

4. Александър Керманов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

Комисията възобнови своята работа на 27.05.2019 г. в 10:00 часа в публично 
заседание. 

Отварянето на ценовите оферти в настоящата процедура е обявено на 20.05.2019 г. 
чрез съобщение в профила на купувача, както е и поставено на мястото за обяви в 
сградата на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. Отварянето на ценовите предложения 
се извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

При работата на комисията нямаше присъстващи в залата участници в процедурата 
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване, имащи право да присъстват на публичните заседания на 
комисията. 

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за „Доставка на 
строителни материали за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" по 
реда на постъпване на офертите, оповести предлаганата от тях цена за изпълнение на 
поръчката, както следва: 

м Участник Предлагана обща 
стойност в лв без ДДС 

1 Участник Ml- „АММД" ООД 7 962,30 лева 

При отварянето на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за „Доставка 
на строителни материали за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" от 
така депозираната единствена оферти на единственият допуснат участник в този етап 
от процедурата, комисията установи, че в него се съдържа подписано и подпечатано 
ценово предложение - Образец № 9. 

Комисията извърши обстоен преглед на ценовото предложение на единствения 
допуснат участник и съответствието им с изискванията на Възложителя, заложени в 
Документацията за участие в публичното състезание и обявлението за обществена 
поръчка. Комисията констатира следното: 

1. Ценовото предложение за обособена на Участник № 1 - „АММД" ООД гр. 
Търговище, вх. № 1259 от 15.05.2019 г., е изготвено по Образец № 9 и отговаря на 
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изискванията на Възложителя. Предложените цени са посочени коректно за всички 
отделни артикули за изпълнение на договора и предложената крайна обща стойност е 
изчислена коректно, съгласно изискванията на Възложителя; 

V. Класиране на участниците 

1. Комисията класира за „Доставка на строителни материали за нуждите пи 
ТП„ДГС Търговище"гр. Търговище" на 

Първо място - Участник № 1 „АММД" ООД гр. Търговище, вх. № 1259 от 
15.05.2019 г., с предложена крайна обща цена в лева без вкл. ДДС на всеки отделен 
артикул за изпълнение на договора за обществената поръчка, с предложена обща 
стойност от 7 962,30 лв. (седем хиляди деветстотин шестдесет и два лева и тридесет 
стотинки) без вкл. ДДС. 

Няма класирани на второ място участници. 

VI. Предложение за отстраняване на участници 

Комисията няма предложение за отстраняване на участници в настоящата 
обществена поръчка. 

VII. Мотиви за допускане или отстраняване на участниците. 

1. За „Доставка на строителни материали за нуждите на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище": 

1.1. По отношение на участник „АММД" ООД гр. Търговище комисията 
установи, че същият е доказал съответствието си с всички изисквания към личното 
състояние и критериите за подбор, обявени от Възложителя; 

1.2. Установи се, че техническото предложение на участника е изготвено по 
образеца от Документацията за участие (Образец № 3) - оригинал, което е подписано и 
подпечатано от законния представител на участника, като съдържа име и фамилия на 
лицето, което го е подписало. Техническото предложение съдържа още: 

а) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 
4; 

б) Декларация за срок на валидност на офертата представена в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка - Образег/ № 5; 

в) Декларация за конфиденциалност по реда на чл. 102, ал. 1 ЗОП - Образец № 8. 

Установи се, че Ценовото предложение на участника е изготвено по образец и 
отговаря на изискванията на Възложителя. Предложените цени са посочени коректно за 
всички отделни артикули за изпълнение на договора и предложената крайна обща 
стойност е изчислена коректно, съгласно изискванията на Възложителя. 

VIII. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място 
участник. 
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1. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място участник „АММД" ООД гр. Търговище, с оферта вх. № 1259 от 
15.05.2019 г. 

На основание чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад се прилагат всички 
документи, изготвени в хода на работата на комисията - Протокол № 1 от 16.05.2019 г. 
и Протокол № 2 от 27.05.2019 г. 

Настоящият доклад съдържа седем страници и се състави и подписа от 
всички членове на комисията на 27.05.2019 г. 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП настоящият доклад да се представи на 
възложителя за утвърждаване. 

Комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(инж. Надя Тодорова) 

ЧЛЕНОВЕ: 1.... 

(Галина/Иванова) 

(Пламен Иванов) 


