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П Р О Т О К О Л   № 1 

 

Днес, 08.05.2020г, в 11:00 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС Стара 

Загора”, в изпълнение на Заповед №  РД-10-257/08.05.2020г. на Директора на ТП 

“ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, се събра комисия в състав: 

1. Председател:  инж.Иван Гагов – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“ 

 

Членове:  1. Румяна Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”; 

  2. Диньо Господинов – икономист при ТП „ДГС Стара Загора“; 

   

със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти, и да класира участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на 

Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на 

пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 

„Поддържане на минерализовани ивици“. Процедурата е открита с Решение на 

Възложителя с №РД-10-197 от 06.04.2020г.,което е публикувано в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП под ID №971230. 

След като получи списъка с подадените оферти, комисията констатира,че в 

деловодството на ТП “ДГС Стара Загора” в предварително посочения в обявлението 

краен срок за получаване на оферти за участие в процедурата е постъпила една оферта 

от следния кандидат: 

Оферта с вх.№ ПО-05-30/07.05.2020г. получена в 16:56 часа от „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД  

гр. Стара Загора,ул.“Братя Жекови“ №57, вх.А,ет.2,ап.27, ЗА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 1 И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП. 

 Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не присъства 

представител на участника. 

 

За по-добрата организация и експедитивност на комисията, отварянето на офертите се 

извършва на три етапа: 

І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и 

подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“; 

ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с 

изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“; 

ІІІ етап – Класиране. 

І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане 

и подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“ 
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След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 

подаването и приемането на офертите за участие, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП 

председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна 

опаковка постъпила в деловодството на ТП „ДГС Стара Загора“, както следва: 

І. Председателят на комисията отвори офертата на участника „АГРЕСИЯ 99“ 

ЕООД, представена в запечатана непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, която 

съдържа следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП на ел.носител 

за Обособена позиция 1 и за Обособена позиция 2;  

2. Образец № 1 – Представяне на участника;  

3. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката.Членовете на комисията положиха подписи върху предложението на 

участника за изпълнение на поръчката.  

4. Плик „предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция 1 и Плик 

„предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция 2 ;Членовете на комисията 

подписаха пликовете съдържащи ценовите предложения на участника за двете 

обособени позиции.  

5. Образец № 4 – Декларация съгласие със срока на валидност на офертата;  

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проекто-договора;  

7. Образец № 6 – Опис на документите съдъжащи се в офертата;  

8. Образец № 7 – Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП;  

9. Образец № 8 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и  

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд,  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП;  

10. Образец № 9 – Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП;  

11. Образец № 10 –Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;  

12. Образец № 11– Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

13.Образец № 15 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу  

изпирането на пари (ЗМИП); 

14. Списък на персонала 

 

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на 

участника „АГРЕСИЯ 99” ЕООД, приключи публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на 

представените документи в офертата на единствения участник. 

 След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД за участие  в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга по обособени 

позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна 

техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“ за 
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съответствие  с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, комисията установи, че:  

 Установено беше че предоставеният диск е празен и не съдържа записан файл 

ЕЕДОП.  

  Във връзка с констатираното, и на основание чл.54,ал.8 и ал.9 от ППЗОП 

Комисията: 

Р Е Ш И: 

 

 предоставя срок от 5 /пет/ работни дни на участника „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД да 

представи ЕЕДОП на ел.носител за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 

,съдържащ цялата изискуема информация,в това число  относно изпълнени услуги от 

същия вид.ЕЕДОП следва да е подписан  с електронен подпис на представляващия 

дружеството. 

                                                                         

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на  чл.54,ал.7 от ППЗОП. След 

подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в деня 

на публикуването му да се изпрати на участника “АГРЕСИЯ 99“ ЕООД. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ инж. Иван Гагов/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП                           2. ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ Румяна Атанасова /        / Диньо Господинов / 

 

 

 


