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ДЕТСКА ГРАДИНА  ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 

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

E-mail:odz_chepelare@abv.bg 

 
 

 

 

       ПРОТОКОЛ № 2 

 
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, 16.10.2019 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 закрито 

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 

          

            На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на 

информация в предложенията на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от 

ППЗОП е съставила протокол (Протокол 1), в който са подробно описани 

констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и 

протоколът е публикуван на профила на купувача и изпратен на участниците в 

процедурата. В определения от комисията срок от 5 /пет/ работни дни от получаването 

на протокола участниците са представили допълнителна информация.  

 

 Всички участници, по отношение на които комисията установи нередовности 

относно първоначално предоставените от тях ЕЕДОП, в срока по чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП предоставиха допълнителна информация, като начинът на представянето й е в 

съответствие с изискванията на възложителя. 

          

След като комисията се увери, че всички участници, от които е изискала 

допълнителна/ нова информация, са я представили, в съответствие с разпоредбата на 
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чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително 

представената от участниците информация на свое закрито заседание, проведено на 

16.10.2019 г. Бяха направени следните констатации:  

 

Всички участници, до които бяха адресирани указания за представяне на коригиран 

ЕЕДОП, са спазили напълно указанията на комисията, дадени в Протокол № 1 от 

04.10.2019 г. В допълнение, следва да се отбележи, че всички новопредставени ЕЕДОП 

са в електронен вид, непозволяващ последваща редакция, цифрово подписани са от 

съответните легитимирани за тази цел лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, и са записани на 

оптичен носител – диск. 

 

Въз основа на горните констатации, комисията единодушно  

 

      РЕШИ: 

 

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

допуска до разглеждане и оценка техническите предложения на всички участници 

в процедурата 

 

      * * * 

 

Комисията пристъпи към проверка и оценка на техническите предложения на 

участниците за съответствие с поставените от възложителя условия, по реда на 

постъпване на офертите. 

 

 

Участник № 1: „БОССТОР” ООД 

 

Техническото предложение на участника е материализирано върху Образец № 2. 

Същото е датирано с дата 20.09.2019 г., подписано е и е подпечатано с печат, носещ 

наименованието на дружеството-участник.  

  

Участникът предлага следният срок за извършване на всяка от заявените от 

възложителя доставки на пелети: до 120 часа, считано от датата и часа на получаването 

на направената заявка за доставка на пелети. 
 

 

Водена от гореизложеното и предвид обстоятелството, че поставените от 

възложителя изисквания за изрядност на техническите предложения на 

участниците се свеждат единствено до стриктно попълване на образец № 2 и 

посочване на срок за доставка в заложените от възложителя рамки, комисията 

единодушно 

     

     РЕШИ: 

 

Техническото предложение на участник „БОССТОР” ООД за изпълнение на 
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обществената поръчка отговаря на изискванията на възложителя за форма и 

съдържание. На това основание и по аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП, офертата на участника се допуска до оценка съгласно методиката за 

оценка на офертите, утвърдена от възложителя, и до етап отваряне на ценовото 

предложение. 

 

       * * * 

 

 

Участник № 2: „ХАЙТЕК” ООД 

 

Техническото предложение на участника е материализирано върху Образец № 2. 

Същото е датирано с дата 20.09.2019 г., подписано е и е подпечатано с печат, носещ 

наименованието на дружеството-участник.  

  

Участникът предлага следният срок за извършване на всяка от заявените от 

възложителя доставки на пелети: до 24 часа, считано от датата и часа на получаването 

на направената заявка за доставка на пелети. 
 

 

Водена от гореизложеното и предвид обстоятелството, че поставените от 

възложителя изисквания за изрядност на техническите предложения на 

участниците се свеждат единствено до стриктно попълване на образец № 2 и 

посочване на срок за доставка в заложените от възложителя рамки, комисията 

единодушно 

     

     РЕШИ: 

 

Техническото предложение на участник „ХАЙТЕК” ООД за изпълнение на 

обществената поръчка отговаря на изискванията на възложителя за форма и 

съдържание. На това основание и по аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП, офертата на участника се допуска до оценка съгласно методиката за 

оценка на офертите, утвърдена от възложителя, и до етап отваряне на ценовото 

предложение. 

 

 

       * * * 

 

 

Участник № 3: „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 

 

Техническото предложение на участника е материализирано върху Образец № 2. 

Същото е датирано с дата 20.09.2019 г., подписано е и е подпечатано с печат, носещ 

наименованието на дружеството-участник.  

  

Участникът предлага следният срок за извършване на всяка от заявените от 

възложителя доставки на пелети: до 1 час, считано от датата и часа на получаването на 
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направената заявка за доставка на пелети. 
 

 

Водена от гореизложеното и предвид обстоятелството, че поставените от 

възложителя изисквания за изрядност на техническите предложения на 

участниците се свеждат единствено до стриктно попълване на образец № 2 и 

посочване на срок за доставка в заложените от възложителя рамки, комисията 

единодушно 

     

     РЕШИ: 

 

Техническото предложение на участник „ПИ ЕС ПИ” ЕООД за изпълнение на 

обществената поръчка отговаря на изискванията на възложителя за форма и 

съдържание. На това основание и по аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП, офертата на участника се допуска до оценка съгласно методиката за 

оценка на офертите, утвърдена от възложителя, и до етап отваряне на ценовото 

предложение. 

 

 

       * * * 

 

 

Участник № 4: „КАЛИМОН” ЕООД 

 

Техническото предложение на участника е материализирано върху Образец № 2. 

Същото е датирано с дата 23.09.2019 г., подписано е и е подпечатано с печат, носещ 

наименованието на дружеството-участник.  

  

Участникът предлага следният срок за извършване на всяка от заявените от 

възложителя доставки на пелети: до 24 часа, считано от датата и часа на получаването 

на направената заявка за доставка на пелети. 
 

 

Водена от гореизложеното и предвид обстоятелството, че поставените от 

възложителя изисквания за изрядност на техническите предложения на 

участниците се свеждат единствено до стриктно попълване на образец № 2 и 

посочване на срок за доставка в заложените от възложителя рамки, комисията 

единодушно 

     РЕШИ: 

 

Техническото предложение на участник „КАЛИМОН” ЕООД за изпълнение на 

обществената поръчка отговаря на изискванията на възложителя за форма и 

съдържание. На това основание и по аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП, офертата на участника се допуска до оценка съгласно методиката за 

оценка на офертите, утвърдена от възложителя, и до етап отваряне на ценовото 

предложение. 
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       * * * 

 

 

 

След приключване на гореописаните действия, комисията пристъпи към оценка на 

показателя Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на 

пелети (С), съобразно заложената от възложителя методика за оценка на офертите 

 

Срокът за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на пелети се 

оферира в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно 

Образец № 2. Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за извършване на 

всяка от заявените от възложителя доставки на пелети (С) е 20 % /словом: двадесет 

процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 

посочения показател е 20 /словом: двадесет/ точки. Оценката по показателя се 

определя по формулата:  

      
Су

Смин
С

20
  

където:  

С е оценката на срока за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки 

на пелети на оценявания участник; С мин. е най-краткият предложен срок за 

извършване на всяка от заявените от възложителя доставки на пелети от 

участниците; С у е предложеният срок за извършване на всяка от заявените от 

възложителя доставки на пелети от оценявания участник Стойността на 

получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

 

Бяха получени следните резултати: 

 

 

№ Наименование на участника 
Оценка по показател С, 

точки 

1.  “БОССТОР“ ООД 0.17 

2. „ХАЙТЕК” ООД  0.83 

3. „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 20 

4. „КАЛИМОН” ЕООД 0.83 

 

 

 

След проверка и оценка на техническите предложения на участниците, на основание и 

съобразно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията ще насрочи заседание за 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите оферти. 

 

С това приключи работата на комисията по проверка и оценка на офертите на 
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участниците за съответствието им с поставените от Възложителя условия за лично 

състояние, критерии за подбор и техническа спецификация. 

 

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 

16.10.2019 г.  

  

  

КОМИСИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………п……………. 

   /Евгени Радков Паунов/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. …………………п………………… 

     /Величка Илиева/  

 

 

              2. ……………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. 
 


