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ДЕТСКА ГРАДИНА  ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 

4850- ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ.”ПЕРЕЛИК” № 1, ТЕЛ. 0887704654,  

E-mail:odz_chepelare@abv.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

   
за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от 

участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на пелети от 

дървесни стърготини по предварителна заявка за нуждите на ДГ гр. Чепеларе”, 

открита с Решение № П-ДГ-1/ 03.09.2019 г. 

 

Днес, 25.09.2019 г., в сградата на база «Елхица» на Детска градина «Чепеларе», в 

изпълнение на Заповед № 21/ 25.09.2019г. на ВрИД Директор на ДГ  „Чепеларе” 

(„ДГ”) за провеждане на публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе публично 

заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Евгени Паунов- юрисконсулт и гл. специалист „Обществени поръчки” към 

Община Чепеларе 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. Величка Илиева-касиер-секретар при ДГ гр. Чепеларе 

3. Елеонора Моллова- домакин при ДГ гр. Чепеларе 

 

            Председателят на комисията свика членовете на комисията за заседанието й 

преди зададения в начален час, а именно 14:00 часа. Запечатаните пликове с офертите 

за участие в публичното състезание, както и входящия регистър на офертите бяха 

предадени на председателя на комисията в даден момент между 13:30 -14:00 часа, като 

бе подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

 

            На заседанието присъстваха всички основни членове на комисията.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че в залата са всички членове на Kомисията, откри заседанието. 

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № 

21/ 25.09.2019 г. на ВрИД Директр на ДГ „Чепеларе” и с наименованията на 

участниците, подали оферти за участие в процедурата от входящ регистър на офертите, 

неделима част от същата заповед.  

 

Предвид обстоятелството, че всички членове на Комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения. 

Председателят на комисията определи график за работа на комисията както следва: 

- краен срок за работа на комисията – срокът на валидност на офертите; 

- всяко следващо заседание на комисията ще бъде проведено според броя на 

постъпилите оферти и тяхното съдържание, в съответствие с нормативните изисквания 
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и времето, необходимо за разглеждане и оценка на постъпилите оферти, както и за 

изготвянето на необходимите документи.  

 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване, както и представители на участниците. 

 

Комисията направи съобразно регистъра за подадените оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирани предложения – 4 бр.,  

както следва: 

1.1. „БОССТОР‘ ООД - гр. Пловдив, с вх. № 1, получена на 24.09.2019 г., в 

12:10 часа; 

1.2. „ХАЙТЕК” ООД - гр. София, с вх. № 2, получена на 24.09.2019 г., в 12:15 

часа; 

1.3. „ПИ ЕС ПИ” ЕООД - гр. София, с вх. № 3, получена на 24.09.2019 г., в 

12:20 часа; 

1.4. „КАЛИМОН“ ЕООД - гр. Чепеларе, с вх. № 4, получена на 24.09.2019 г., в 

16:29 часа. 

 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

 

3. Представените опаковки са непрозрачни и с ненарушена цялост. 

 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с 

наименованията на участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията 

подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията 

на участниците, по реда на постъпването им.  

 

 

     * * * 

 

 

Участник № 1: „БОССТОР” ООД 

Участникът е представил обща запечатана и непрозрачна опаковка, върху едно 

от лицата на която е закрепил лист, носещ всички изискани от Възложителя реквизити, 

а именно – точно наименование на получателя-възложител; точно наименование на 

поръчката; наименование, адрес за кореспонденция, телефони за контакт, факс и 

електронна поща на участника.  

Комисията оповести съдържанието на представената запечатана и непрозрачна 

опаковка: 

1. Опис по обр. 6; 
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2. Плик с оптичен носител (компакт диск), носещ заявление „ЕЕДОП-Босстот 

ООД”; 

3. Техническо предложение по обр. 2; 

4. Декларация по обр. 4; 

5. Декларация по обр. 5; 

6. Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с предлагани 

ценови параметри. 

 

Участник № 2: „ХАЙТЕК” ООД 

Участникът е представил обща запечатана и непрозрачна опаковка, върху едно 

от лицата на която е закрепил лист, носещ всички изискани от Възложителя реквизити, 

а именно – точно наименование на получателя-възложител; точно наименование на 

поръчката; наименование, адрес за кореспонденция, телефони за контакт, факс и 

електронна поща на участника.  

Комисията оповести съдържанието на представената запечатана и непрозрачна 

опаковка: 

1. Опис по обр. 6; 

2. ЕЕДОП на хартиен носител; 

3. Техническо предложение по обр. 2; 

4. Декларация по обр. 4; 

5. Декларация по обр. 5; 

6. Заверено с гриф „Вярно с оригинала” копие на сертификат от лаборатория за 

качество и произход на пелетите; 

7. Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с предлагани 

ценови параметри. 

 

Участник № 3: „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 

Участникът е представил обща запечатана и непрозрачна опаковка, върху едно 

от лицата на която е закрепил лист, носещ всички изискани от Възложителя реквизити, 

а именно – точно наименование на получателя-възложител; точно наименование на 

поръчката; наименование, адрес за кореспонденция, телефони за контакт, факс и 

електронна поща на участника.  

Комисията оповести съдържанието на представената запечатана и непрозрачна 

опаковка: 

1. Опис по обр. 6; 

2. Оптичен ностиел (компакт диск) с изявление върху него „ЕЕДОП – Пи Ес Пи 

ЕООД/ АОП – 01136-2019-0001”; 

3. Техническо предложение по обр. 2; 

4. Декларация по обр. 4; 

5. Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с предлагани 

ценови параметри. 

 

Участник № 4: „КАЛИМОН“ ЕООД 

Участникът е представил обща запечатана и непрозрачна опаковка, върху едно от 

лицата на която е закрепил лист, носещ всички изискани от Възложителя реквизити, а 

именно – точно наименование на получателя-възложител; точно наименование на 
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поръчката; наименование, адрес за кореспонденция, телефони за контакт, факс и 

електронна поща на участника.  

Комисията оповести съдържанието на представената запечатана и непрозрачна 

опаковка: 

1. Опис по обр. 6; 

2. Оптичен носител (компакт дикс) с изявление на плика му „ЕЕДОП за участие в 

обществена поръчка с ID: 01136-2019-0002/ “Калимон” ЕООД”; 

3. Техническо предложение по обр. 2; 

4. Декларация по обр. 4; 

5. Декларация по обр. 5; 

6. Декларация за липса на регистрация по смисъла на чл. 94 от ЗДДС; 

7. Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с предлагани 

ценови параметри. 

 

След извършването на описаните действия и установяването на 

гореизложените обстоятелства, приключи публичната част от заседанието на 

комисията.  

 

      * * * 

 

 

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрити заседания 

на 04 и 07.10.2019 г. В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, 

комисията извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, съобразно изискванията на 

документацията за участие в процедурата, въз основа на което установи следното: 

 

 Преди да пристъпи към проверка, комисията заявява, че по отношение на 

утвърдения образец на ЕЕДОП за участие в поръчката е налице техническа 

грешка, изразяваща се в грешно посочване на наименованието на Възложителя на 

обществената поръчка в Част I  - „Община Чепеларе”. Тъй като участниците са 

длъжни да използват задължително утвърдените образци на документи за участие 

и същите нямат вина за това недоразумение, комисията ще счита всяка грешна 

референция относно наименованието на възложителя – резултат от тази 

техническа грешка, допусната още на ниво утвърждаване на документация за 

участие, за невалидна, без преки последствия за участниците. 

 

 

Участник № 1: „БОССТОР” ООД 

На първо място, констатира се, че ЕЕДОП е представен по образец на 

възложителя във формат PDF, подписан цифрово на 20.09.2019 г. с валиден електронен 

подис от лицето Благовеска Иванова Георгиева, явяваща се управител на дружеството-

участник, както единственото легитимирано по смисъла ня чл. 40, ал. 1, т. 3 от 

Правилника за прилагане на ЗОП („ППЗОП”) лице. В тази връзка следва да се 

отбележи, че описът (обр. 6) и декларацията за конфиденциалност (обр. 5) носят 

подписа на управителя и печат с наименование на дружеството-участник, като 

посочените документи са датирани с дата 20.09.2019 г. Понеже участникът се позовава 

на конфиденциалност на информацията от ЕЕДОП, следва да се отбележи, че относно 
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обстоятелствата, които по силата на императивни законови норми подлежат на 

проверка и оценка от страна на комисията, участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност с оглед неразкриване на констатациите, свързани с тази 

информация. 

На второ място, констатира се, че участникът няма да използва подизпълнител и 

капацитет на трето лице. 

 

НЕРЕДОВНОСТИ: 

1. На първо място, участникът не е попълнил Част VI: „Заключителни 

положения” на представения ЕЕДОП. 

Всички останали части на разглеждания ЕЕДОП са попълнени съобразно 

изискванията на Възложителя за форма и съдържание  

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията  

РЕШИ: 

Указва на участник „БОССТОР” ООД да представи нов ЕЕДОП, който да 

съдържа променена и/или допълнена информация в съответствие със следните 

указания: 

1. Относно констатациите в т. 1 от нередовностите, участникът да попълни Част 

VI: „Заключителни положения” от ЕЕДОП. 

 

Участник № 2: „ХАЙТЕК” ООД 

На първо място, констатира се, че ЕЕДОП е представен по образец на 

възложителя, на хартиен ностител, подписан на 20.09.2019 г. от лицето Десислава 

Димитрова, явяваща се управител на дружеството-участник. В тази връзка следва да се 

отбележи, че описът (обр. 6) и декларацията за конфиденциалност (обр. 5) носят 

подписа на управителя и печат с наименование на дружеството-участник, като 

посочените документи са датирани с дата 20.09.2019 г. Понеже участникът се позовава 

на конфиденциалност на информацията от Част IV, б. Б и В на ЕЕДОП, следва да се 

отбележи, че относно обстоятелствата, които по силата на императивни законови 

норми подлежат на проверка и оценка от страна на комисията, участниците не могат да 

се позовават на конфиденциалност с оглед неразкриване на констатациите, свързани с 

тази информация. 

На второ място, констатира се, че участникът няма да използва подизпълнител и 

капацитет на трето лице. 

 

НЕРЕДОВНОСТИ: 

1. Основната нередовност на участника е, че е представил ЕЕДОП на хартиен 

ностител, което не съответства нито на изискванията на зкона, нито на тези на 

възложителя, закепени в документацията на поръчката (стр. 18-19); 

2. Участникът не е попълнил изобщо Част III, б. „Г” на представения ЕЕДОП; 
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3. На трето място, участникът не е попълнил Част VI: „Заключителни 

положения” на представения ЕЕДОП. 

Всички останали части на разглеждания ЕЕДОП са попълнени съобразно 

изискванията на Възложителя за съдържание, като следва да се отбележи, че 

съгласно посочената информация относно съответствието с поставения критерий за 

подбор, участникът го покрива изцяло, че и отгоре. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията  

РЕШИ: 

Указва на участник „ХАЙТЕК” ООД да представи нов ЕЕДОП, който да съдържа 

променена и/или допълнена информация в съответствие със следните указания: 

1. Относно констатацията в т. 1 от нередовностите, участникът да представи 

нов ЕЕДОП на оптичен ностиел, в електронен вид, който да е цифрово подписан. 

За целта са налице две възможности за участника – или да попълни „уърдовския” файл 

на образеца, след което да го конвертира във формат, непозволяващ последваща 

корекция (например „PDF”) и накрая подпише с електронен подпис и запише на 

оптичен носител (например диск, флашка и т.н.), или да използва варианта, описан на 

стр. 18-19 от документацията, който също включва цифрово подписване и прилагане на 

оптичен носител. ВНИМАНИЕ – електронния ЕЕДОП следва задължително да носи 

цифровите подписи и на двамата управители на дружеството-участник, доколкото след 

служебна проверка в Търговския регистър комисията установи, че дружеството 

разполага с двама управители – арг. от чл. 40, ал. 1 т. 3, предложение първо от ППЗОП. 

2. Относно констатацията в т. 2 от нередовностите, в случай че специфичните 

национални основания за задължително отстраняване не се прилагат за участника, 

последният попълва единствено „НЕ” или в случай че е „ДА” пристъпва към попълване 

на долната част от таблицата на Част III, буква „Г’(„предприетите мерки за 

реабилитиране по собствена инициатива…”).  

С оглед улесняване на участника, ето кои основания за задължително 

отстраняване възложителят е посочил като „други”, респ. „специфични”: 

1.1. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

1.2. по чл. 69 от Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 

 

 1.3. по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК; 

1.4. свързаност по смисъла на §2, т.44 от ДР на ЗОП между участниците в 

конкретната процедура. 

3. Относно констатациите в т. 3 от нередовностите, участникът да попълни Част 

VI: „Заключителни положения” от ЕЕДОП. 



 7 

 

Участник № 3: „Пи Ес Пи” ЕООД 

На първо място, констатира се, че ЕЕДОП е представен по образец на 

възложителя във формат PDF, подписан цифрово на 20.09.2019 г. с валиден електронен 

подис от лицето Юлиан Тодоров Димов, явяващ се управител и едноличен собственик 

на дружеството-участник, единственото легитимирано по смисъла ня чл. 40, ал. 1, т. 3, 

предл. второ от Правилника за прилагане на ЗОП („ППЗОП”) лице. В тази връзка 

следва да се отбележи, че описът (обр. 6) носи подписа на управителя и печат с 

наименование на дружеството-участник, като посоченият документ е датиран с дата 

20.09.2019 г.  

На второ място, констатира се, че участникът няма да използва подизпълнител и 

капацитет на трето лице. 

 

НЕРЕДОВНОСТИ: 

1. Участникът не е попълнил правилно Част VI: „Заключителни положения” на 

представения ЕЕДОП. 

Всички останали части на разглеждания ЕЕДОП са попълнени съобразно 

изискванията на Възложителя за форма и съдържание  

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията  

РЕШИ: 

Указва на участник „Пи Ес Пи” ЕООД да представи нов ЕЕДОП, който да 

съдържа променена и/или допълнена информация в съответствие със следните 

указания: 

1. Относно констатациите в т. 1 от нередовностите, участникът да попълни Част 

VI: „Заключителни положения” от ЕЕДОП, като посочи правилно Възложителят на 

поръчката -  Детска градина „Чепеларе”. В Част VI, за разлика от Част I, 

възложителят не е нанасял предварително данни, така че описваната по-горе в 

протокола техническа грешка не обхваща заключението на ЕЕДОП. 

 

Участник № 4: „КАЛИМОН” ЕООД 

На първо място, констатира се, че ЕЕДОП е представен по образец на 

възложителя във формат PDF, подписан цифрово на 23.09.2019 г. с валиден електронен 

подис от лицето Банко Благомиров Чиликов, явяващ се управител и едноличен 

собственик на дружеството-участник, единственото легитимирано по смисъла на чл. 40, 

ал. 1, т. 3, предл. второ от Правилника за прилагане на ЗОП („ППЗОП”) лице. В тази 

връзка следва да се отбележи, че описът (обр. 6) и Декларацията за липса на 

регистрация по ЗДДС носят подписа на управителя и печат с наименование на 

дружеството-участник, като посочените документи са датирани с дата 23.09.2019 г.  

На второ място, констатира се, че участникът няма да използва подизпълнител и 

капацитет на трето лице.  

Всички останали части на разглеждания ЕЕДОП са попълнени съобразно 

изискванията на Възложителя за форма и съдържание  

На основание аргумент за противното от чл. 56, ал. 1 от ППЗОП,  



 8 

 

РЕШИ: 

Допуска техническото предложение на участник „КАЛИМОН‘ ЕООД до 

разглеждане и оценка. 

 

* * * 

 

С това, заседанието на комисията, проведено на 07.10.2019 г. приключи.  

 

Участниците следва в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия 

протокол да представят на комисията нови еЕЕДОП които да съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на офертите за участие.  

 

Решенията по всички въпроси бяха взети с единодушие.  

Настоящият протокол следва да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването 

му на профила на купувача на интернет страницата на възложителя.  

 

Настоящият протокол е изготвен окончателно на 04.10.2019 г. 

 

 

 
КОМИСИЯ: 
 

 

1. …………п……      2. …………п……… 

/Евгени Паунов/                             /Величка Илиева/  

 

 

           3. …………п………… 

            /Елеонора Моллова/ 

 

 

 

 
*Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

във връзка с чл. 5, пар. 1, б. „в)” от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 


