
ПРОТОКОЛ 
№ 1 

по чл. 54, ал. 7 ППЗОП 

На 16.05.2019 г. в 10:00 часа 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 с 
обявление за поръчка директива 2014/24/ЗОП на 27.02.2019 г., в РОП 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 на 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". 

В залата няма присъстващи участници в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за 
отваряне на получените оферти в процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В срок е постъпила една (1) оферта: 

1. Участник № 1 - „АММД" ООД гр. Търговище, ул. „Васил Левски" № 42 с оферта № 
1259 от 15.05.2019 г., в 14:05 часа. 

След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51. ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 
комисията определи график на работа на комисията, съобразно с предварително обявената дата 
и час за отваряне на офертите в обявлението за поръчка и Заповед № 100 от 16.05.2019 г. на 
Директор на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, а именно: 

а) публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 
16.05.2019 г., като в присъствието на участниците, комисията ще отвори опаковките с офертите 
по реда на постъпването им, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в опаковката 
документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри"; 

б) в същия работен ден комисията ще проведе закрито заседание, в което ще разгледа 
документите, относно личното състояние на участниците и критериите за подбор, съгласно 



ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя в обявлението за поръчка и 
одобрената документация от възложителя; 

в) отново в същия работен ден при обективна възможност - когато няма отстранен 
участник или допълнителни действия на комисията по събиране на доказателства, относно 
допустимостта за участие, но не по-късно от 16:00 часа, комисията ще разгледа техническите 
предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор; 

г) комисията ще изготви протокол от заседанията си за първия етап от обществената 
поръчка, в който ще бъде посочена датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения; 

д) в така посоченият ден, час и на място определено за отваряне на ценовите 
предложения, което може да бъде не по-рано от два работни дни след публикуване на 
съобщението за това в профила на купувача, комисията ще обяви резултатите от оценяването 
на офертите по другите показатели и след това ще пристъпи към отваряне на ценовите 
предложения и тяхното оповестяване; 

е) в същия работен ден и при обективна възможност, комисията ще класира участниците 
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия; 

ж) докладът на комисията ще се изготви до три работни дни след приключване на 
работата си и при обективна възможност и ще бъде представен на възложителя в същия срок с 
цялата документация. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните опаковки и оповести 
тяхното съдържание както следва: 

1. Участник № 1 - „АММД" ООД гр. Търговище, е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Членовете на комисията и председателя, подписаха техническото предложение и плика 
с надпис „Предлагани ценови параметри" на единствения участник. 

Комисията не предложи на представители на участниците (конкуренти) да подпишат 
техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри" , поради факта, 
че няма подадени други оферти. 

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

Комисията преустанови своята работа на 16.05.2019 г. в 10:20 часа. 

Комисията възобнови своята работа на 16.05.2019 г. в 10:25 часа. 

Комисията продължи работата си в закрито заседания, като разгледа документите по чл. 
39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя и констатира следното: 

1. Участник № 1 - „АММД" ООД гр. Търговище, е представил следните документи по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 
1.1. Опис на представените документи - по Образец № 1 в оригинал; 



1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен 
формат (espd-request); 

1.3. Декларация по чл. 3, т. 8 от от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от 
участник/подизпълнител - Образец № 6. 

1.4. Декларация по реда на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици от 
участник/подизпълнител — Образег/ № 7/ 

1.5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни — Образец № 11. 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими 
документи и Участник № 1 - „АММД" ООД гр. Търговище отговаря на изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

При детайлно разглеждане на единствената оферта на Участник № 1 „АММД" ООД гр. 
Търговище, комисията констатира, че в същата са представени всички необходими документи 
и така представената оферта е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не са 
налице липси, не пълноти или несъответствия на информацията, представена от участниците, 
както и не са налице фактически грешки. 

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние, поради което 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

1. Допуска до по-нататъшно участие в процедурата единственият Участник № I 
„АММД" ООД гр. Търговище; 

Комисията преустанови своята работа на 16.05.2019 г. в 10:55 часа. 

Комисията възобнови своята работа на 16.05.2019 г. в 11:15 часа. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на 
единствения участник в настоящата обществена поръчка, отговарящи на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя по реда на тяхното 
постъпване. 

1. Участник № 1 „АММД" ООД гр. Търговище е представил следните документи по 
чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „а"; б. „б"; б. „в"; б. „г" от ППЗОП и съгласно изискванията на възложителя 
от утвърдената документация: 

3.1. Техническо предложение за обществената поръчка - Образец № 3 в оригинал и 
съдържа: 

1) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № -I; 

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

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



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

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

С оглед гореизложеното: 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

На осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП: 

1. Всички участници да се считат уведомени, чрез съобщение в официалния сайт на 
възложителя, раздел Профил на купувача, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото 
предложение. 

2. Отварянето на ценовото предложение, да се извърши на: 27.05.2019 г. от 10:00 часа в 
административната сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, адрес: гр. Търговище, обл. 
Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22. 

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

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

Този протокол е съставен 16.05.2019 г. в 13:35 часа. 

Настоящият протокол съдържа 4 (четири) страници и се подписа от всички членове на 
комисията. Същият е неразделна част от досието на обществената поръчка. 

Комисия: 

(инж. Надя Тодорова) 

ЧЛЕНОВЕ: 

(Мерин Мехмедова) 


