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    инж. Любомир Янев 
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Дата: 15.06.2020 г. 
 

 

 

ДОКЛАД 
 

 

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата  на 
комисия, назначена със Заповед  № РД-10-155/05.06.2020г. на Директора на ТП 
ДГС Ивайловград, за извършване на подбор на кандидатите и участниците, 
разглеждане и оценка на офертите в откритата процедура с предмет: 
„Поддържане на стари минерализовани ивици в териотриалния обхват 
на ТП ДГС Ивйловград”, открита с Решение № РД-10-108/28.04.2020г., 
регистрирано в АОП под № 974526 , публикувано обявление № ID 974542 в 
РОП,, в състав: 
1.Председател : инж.Николай Хорозов-  технолог в ТП ДГС Ивайловград 

 

 Членове : адв.Анастасия Йорданова – юрист 

                 Таня Ташкова – главен счетоводител при ТП ДГС Ивайловград,   

 

Работният процес на комисията протече при следната последователност: 
              Комисията установи, че до изтичане на предварително определеният 
от Възложителя срок – 17:00 ч. на 04.06.2020г. е подадена една оферта от 
участник, както следва:  
              1.”САТПРО”ООД, гр.София, с вх. № ПО-05-24/02.06.2020г. в  14:33ч 

  

               Всеки член на комисията попълни и подписа декларация за липса на 
обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
               На заседанието не присъства представител на участника или други 
външни за комисията лица, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 
               Комисията пристъпи към отваряне на опаковката подадена от 
участника .”САТПРО”ООД, гр.София.  
              При разглеждане и отваряне на офертата на участника, комисията 
установи: 

               Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, 

телефон. 
               След отваряне на  опаковката Комисията установи, че в същата се 
съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”  



и техническо предложение за изпълнение на поръчката, както и магнитен 
носител с надпис: ЕЕДОП. 
                След проверка на представените от участника в опаковката документи 
и съответствието им с изискванията на възложителя,плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри” и техническото предложение за изпълнение на поръчката се 
подписаха от трима от членовете на комисията, без същите да се разглеждат 
относно съдържащата се в тях информация.  
                С извършване на горепосочените действия съгласно чл.54, ал.6 от 
ППЗОП, комисията  приключи публичната част  от заседанието си. 
                Комисията продължи работата си на закрито заседание. В изпълнение 
разпоредбата на чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане 
на представените от участника .”САТПРО”ООД, гр.София , документи по чл.39, 
ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно съответствието им с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя – 

ТП ДГС Ивайловград: 

                 Председателят на комисията обяви гласно пред членовете, 

съдържащи се в опаковката документи а именно: 
                 1.Опис; 
                 2.Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 
представен на магнитен носител; 
                 3.Заявление за участие; 
                 4.Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.3, т.1 буква  от ППЗОП 
– Приложение № 4; 
                 5.Техническа спецификация/предложение за изпълнение на 
поръчката - Приложение № 3 

                 6.Декларация за оглед на обекта; 
                 7.Декларация за неизползване на  подизпълнители; 
                 8.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 
                 9.Декларация за липса на свързаност с друг участник; 
                10.Проект на договор подписан и подпечатан 

                 11.Декларация за спазени задължения 

                11.Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри„. 
                    Комисията, установи, че съдържанието на опаковката отговаря на 
приложения опис на документите. Трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „предлагани ценови параметри„ 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи по чл.39 ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно съответствието 
им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя – ТП ДГС Ивайловград. 

                  Декларирането на липсата на основания за отстраняване и 
съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се извършва 
от участниците, чрез попълване и представяне на електронен  ЕЕДОП.   
                  Комисията разгледа съдържащата се в ЕЕДОП представен на 
магнитен носител информация, извърши преценка за съответствието на 
участника с изискванията към личното му състояние и критериите за подбор и 
установи: 

                  Вписани са необходимите данни за участника „САТПРО”,ООД ЕИК 

201134919 със седалище и адрес на управление, имейл адрес, телефонен 
номер и лице за контакт. 
                   Комисията направи проверка в Търговски регистър в Агенцията по 
вписванията и установи съответствие на заявените данни. 
                 В представеният електронен ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 
няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма 



да ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката и няма да използва 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите  подбор. Че разполага с 
необходимата техника с прикачен инвентар, необходими за извършване на 
дейността. Разполага с лица, наети на трудов договор отговорни за 
извършване на дейността, притежаващи необходимата правоспособност, като е 
посочил изрично и лицето отговорно за извършване на дейности. 
                    Комисията приема, че с оглед декларираната информация в 

електронният  ЕЕДОП, както и от представените доказателства, участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и обявените от Възложителя 
критерии за подбор, поради което не се налага представяне на допълнителни 
документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП и взе решение, 

офертата на участника да бъде допусната до разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение. 
                     Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката на „САТПРО” ООД и проверка на 
съответствието с изискванията на Възложителя, като установи, че за посочения 
период за изпълнение до 30.09.2020 г., ще бъдем на разположение и ще 
осигурим качествено и срочно изпълнение на подробно изброените от Вас 
дейности посочени в „Техническата спецификация“ /Приложение №6/ към 
документацията на обществената поръчка, а именно:  

1. Дейностите по обществената поръчка ще започват в 3 (три) дневен срок 
от изпращане на писмена заявка от страна на Възложителя. 

2. Ще осигурим наш представител при приемане на извършените дейности 
и ще подпишем съответните протоколи за това. 

3. Ще осигурим гаранция за качествено извършване на ремонтните 
дейности, съгласно нормативните изисквания действащи в страната, а в случай 
на некачествено изпълнени или пропуски ще ги отстраним за своя сметка; 

4. При изпълнение на дейностите предмет на процедурата ще осигурим 
спазване на действащите в страната нормативни изисквания за осигуряване на 
безопасни условия на труд вкл. защитно облекло за наетият от нас персонал, 
техническа и противопожарна безопасност и опазване на съществуващите 
пътищата, хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни 
съоръжения, намиращи се в близост до обекта, в който ще извършваме 
възложените дейности; 

5. Известно ни е, че Възложителят не се ангажира за пълно усвояване на 
финансовите и количествени параметри определени при откриване на 
процедурата. 

6. Приемаме разплащането на приетата с приемателно-предавателен 
протокол работа да се извършва периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен 
срок от представяне на надлежно оформен счетоводен документ/фактура/ в 
български лева и по банков път по указана от нас сметка. 

7. Декларираме, че през цялото времетраене на договора ще предоставяме 
услуги, отговарящи на  изискванията на възложителя. 

8. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд . 

9. Приемаме, че мястото на изпълнение е в териториалния обхват на 
дейност на ТП „ДГС Ивайловград”. 

10. Задължаваме се при възникнали непредвидени обстоятелства, в 
резултат на които биха могли да настъпят промени в горепосочените 
обстоятелства и поети ангажименти да Ви уведомим   писмено. 
                     Участникът е представил и следните документи по образец на  
Възложителя подписани и подпечатани от собственика и представляващ 
едноличният търговец - подписан и подпечатан проекта на договора, 



декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване 
на околната среда, закрила на заетостта на труда,  за оглед на 

обекта,Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. 

                       След разглеждане на представеното от участника техническо 
предложение, комисията прецени, че участникът отговаря на предварително 
обявените условия от Възложителя, с оглед на което единодушно взе решение, 
че следва да разгледа ценовото  му предложение . 
                       На основание чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП, председателят на 
комисията, насрочи следващото заседание, на което ще се отвори и оповести 
ценовото предложение за 11.06.2020г. от 13:00ч. в сградата на ТП ДГС 
Ивайловград , ул. ”Св.Св.Кирил и Методий„ № 14 

                      Съобщението за датата, мястото и часа на отваряне на плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри”, бе публикувано в профила на купувача 
от Възложителя.                

На 11.06.2020г., комисията проведе открито заседание  за отваряне  и 
разглеждане на ценовото предложение. На заседанието на Комисията не 

присъстваха представители на участника и на средствата за масово 
осведомяване. Комисията отвори ценовото предложение на участника  и го 
оповести - ценовото предложение е в размер на 14881,00 лева 
(четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и един лева), без включен 
ДДС. 

Комисията констатира, че същото е съгласно приложения в 
документацията за участие образец, надлежно попълнено и подписано. 
Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, 
при обявения критерий „най-ниска цена„. 

В резултат на проведената открита процедура  с предмет „Поддържане 
на стари  минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС 
Ивайловград”, комисията класира участника „САТПРО”ООД, гр.София, ЕИК: 

201134919, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. ”Шар Планина„ 
№27, ап.12, представлявано от управителя Красимир Лазаров Кирилов с 
ценово предложение в размер на  14881,00 лева (четиринадесет хиляди 
осемстотин осемдесет и един лева), без включен ДДС. 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за 
изпълнение на обществената поръчка с участника  „САТПРО”ООД, гр.София, 

ЕИК: 201134919. 

Към настоящия доклад се прилагат, Протокол №1/05.06.2020г. и 
Протокол №2/11.06.2020г. от работата на комисията. 

Доклада от работата на комисията се изготви на 12.06.2020г. Всички 
решения  в проведената процедура са взети единодушно. 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж.Николай Хорозов –  ………….………….. 
 

2. адв. Анастасия Йорданова – ................................................. 

 

3. Таня Ташкова – ............................................................. 

 

  

 

 

 

 

 


