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                                                    УТВЪРДИЛ на 24.03.2020 г.       

    ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОСТИ”:      ***  - /П/     

                           инж. *** 

 

 

ПРОТОКОЛ  

по чл. 192, ал. 4 от ЗОП 

 

Днес, 24.03.2020 год. в 10:00 часа в с. Кости, в заседателната зала в сградата на ТП „ДГС Кости“, 

се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-10-52/24.03.2020 г. на Директора на 

ТП "ДГС Кости" в състав:  

Председател: *** – гл. счетоводител на ТП „ДГС Кости”; 

Членове: 1.  *** – пом. лесничей в ТП „ДГС Кости“;                                   

                 2. ***– правоспособен юрист, 

с оглед получаването, разглеждането, оценката на постъпилите оферти и класирането на 

участниците в откритата с Покана по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с № ПО-05-9/11.03.2020 г., процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за срок от 12 месеца“. 

След получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, преди 

започване на своята работа, всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На основание чл. 192 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП – комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършването на тези действия 

могат да присъстват представители на участниците.  

От представения протокол по чл. 48, ал. 6 от ЗОП и досието на процедурата, Комисията 

констатира, че са входирани следните оферти за участие: 

Участник № 1: „Ватом Томови 1991“ ООД, ЕИК 204503086, със седалище и адрес на 

управление: 8260 гр. Царево, ул. „Милин камък“ № 3, представлявано от управителя Тома Николов 

Томов. Вх. № ПО-05-10/17.03.2020 г. – 8:42 часа. 

Други подадени оферти няма. 

Общ брой на подадените оферти в срока на обявяване на поръчката: 1 (една). Няма върнати 

оферти за участие в процедурата. 

На заседанието на комисията нямаше представители на участника. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на подадената оферта, за да провери дали са 

представени всички изискуеми документи и дали отговаря на изискванията, посочени от 

Възложителя в Поканата. Комисията констатира, че офертата на участника е подадена в срок, в 

запечатан непрозрачен плик, който към момента на провеждане на заседанието е с ненарушена 

цялост. След като отвори офертата на участника, всеки от членовете на комисията се подписа върху 

намерените в нея ценово предложение и предложение за изпълнение на поръчката. 

Участникът „Ватом Томови 1991“ ООД е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 153,00 (сто, петдесет и три) лева без ДДС, представляваща сбора от единичните цени на всички 

артикули, зададени от Възложителя в Техническата му спецификация за настоящата обществена 

поръчка. 

Публичната част от заседанието бе закрита и комисията пристъпи към разглеждане на офертата. 

Комисията разгледа представените от участника в офертата му документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи: 

Наименование на документа „Ватом Томови 

1991“ ООД 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя  

да 
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Пълномощно на лицето, което подписва документи приложени в офертата, при 

условие че не е представляващ участника 

не  е приложимо 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1,2 и 7 от ЗОП да 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП да 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 59 от ЗМИП да 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 42 от ЗМИП да 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ да 

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

да 

Ценово предложение, което съдържа цената за изпълнение на поръчката да 

Участникът е предложил в техническото си предложение: 

- Доставката на артикулите, предмет на поръчката ще се осъществява в рамките на 3 (три) дни, 

след заявяването им от Възложителя. Същите ще се доставят до адреса на административната сграда 

на Възложителя, посочен в документацията по настоящата поръчка.  

- Срок на валидност на офертата му е до 17:00 часа на 23.05.2020 г.  

Всички останали условия от предложението на Изпълнителя съответстват на изискванията на 

Възложителя. 

Техническо предложение на участника отговаря на предварително зададените изисквания на 

Възложителя и участника се допуска до оценка на ценовото му предложение и класиране. 

Комисията оцени ценовото предложение на участника по обявения от Възложителя критерий 

„най-ниска цена“ и извърши следното класиране: 

Класиран на първо място: „Ватом Томови 1991“ ООД, ЕИК 204503086, със седалище и адрес 

на управление: 8260 гр. Царево, ул. „Милин камък“ № 3, представлявано от управителя Тома 

Николов Томов, с предложена цена от 153,00 (сто, петдесет и три) лева без ДДС, представляваща 

сбора от единичните цени на всички артикули, зададени от Възложителя в Техническата му 

спецификация за настоящата обществена поръчка. 

Класиран на второ място: няма, тъй като няма други подадени оферти за участие в 

процедурата. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на изпълнението по 

настоящата поръчка с класирания на първо място участник - „Ватом Томови 1991“ ООД, ЕИК 

204503086, при условията на направените от него Ценово предложение и Предложение за изпълнение 

на поръчката. 

Всички решения на Комисията, отразени в настоящия Протокол са взети единодушно. 

Настоящият Протокол бе изготвен и подписан в един екземпляр и бе предаден за утвърждаване 

на Възложителя на 24.03.2020 г. 

Настоящият Протокол, утвърден от Възложителя има силата на Решение за избор на 

изпълнител на обществена поръчка и важи пред институциите за издаване на изискуемите за 

участниците документи за сключване на договор. 

 

Председател: *** - /П/ - не се чете 

Членове: 1. т.л.*** - /П/  – не се чете                       2. *** - /П/  – не се чете 
 

 

Приел настоящия Протокол на 24.03.2020 г. 

 

  
*** - Навсякъде в текста означава „заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и 

Регламент (ЕС)  2016/679“ 
 


