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бул. България 12, 4700 Смолян, България 
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ПРОТОКОЛ №1 
 

 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането 

на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор в процедура по възлагане на обществена поръчка за 

доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с 

предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН, открита с решение № 1 от 16.02.2017 г. на кмета на община 

Смолян, което заедно с одобреното с него обявление за обществената поръчка е вписано в 

Регистъра на обществените поръчки с уникален идентификационен номер 00092-2017-

0001. 

 

 

Днес 13.03.2017 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП – 4/13.03.2017 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

 

Председател:  

Милена Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 

правоспособен юрист, магистър. 

Членове: 

Мария Каварджикова – главен специалист счетоводител в дирекция „ФСДиБ“ в община 

Смолян. 

Васил Василев – главен специалист в дирекция „АИО.ОМП“ в община Смолян. 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.104, ал.1, 4, и 6 и 

чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.54, ал.1-8 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

  

 1. Получените офертите се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ данни за: подател на офертата; номер, дата и час на получаване; причините 

за връщане на офертата, когато е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото лице и 

от председателя на комисията. 

  

 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

предходния пункт. 

 

mailto:smolyan@abv.bg
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3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 

4.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ бр., както следва: 

 

 

№ 

Наименование на участника Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „Топливо“АД,  

Седалище и адрес на управление:   

гр. София - 1000, район Средец,      

ул. „Солунска“№ 2, тел. 02 9333555, 

факс 02 9805222, e-mail 

toplivo@toplivo.bg  

За контакти: тел. 032 277521, факс 02 

9805222, e-mail plovdiv@toplivo.net  

ДЛ002218 08.03.2017 г. 14,51 ч. 

2. „Визьор“ООД,  

Седалище и адрес на управление:   

гр. Хасково - 6300, бул. „Илинден“ № 

77 ет.2 ап.2 

Адрес за кореспонденция:                 

гр. Хасково, ул. „Независимост“ № 1, 

тел. 038 626242, e-mail 

adobrev@abv.bg  

ДЛ002311 10.03.2017 г. 11,31 ч. 

3. „Хайтек“ООД 

Седалище и адрес на управление:   

гр. София - 1303, район Възраждане, 

ул. „Одрин“ № 154, тел. 02 4715331, 

e-mail office@haitek.eu  

ДЛ002338 10.03.2017 г. 16,58 ч. 

 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

5. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участниците:  

5.1. Недялко Димчев – упълномощен представител на „Топливо“АД. 

5.2. Представители на останалите участници и средствата за масово осведомяване не 

присъстваха. 

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следващите действия: комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като такива се 

установиха в офертите на „Топливо“АД и „Визьор“ООД. Офертата на „Хайтек“ООД не 

съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", ценовото 

предложение на участника е представено ведно с останалите документи, същото е достъпно за 

членовете на комисията, която може изцяло да установи неговото съдържание, без да е 

поставено в каквато и да е опаковка или отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

mailto:toplivo@toplivo.bg
mailto:plovdiv@toplivo.net
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„Предлагани ценови параметри“, каквото е изискването на възложителя, посочено в т. 10 на 

раздел V „Указания за подготовка на офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

Членовете на комисията положиха подписите си върху техническото предложение и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри", респективно в изпълнение разпоредбата на чл.54, ал.5 

от ППЗОП беше предложено на присъстващ представител на друг участник да парафира 

техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", което право не 

беше използвано. 

7. След извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в 

закрито заседание.  

8. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор: 

 
 

„Топливо“АД  

 
 

 

8.1. 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника 

не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е 

налице нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно  т.6 на 

раздел V „Указания за подготовка на офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

и същите са редовни.  

Участникът е представил надлежно изготвен единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), с който е удостоверил:  

 

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т. 1 

и т.2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, които на основание 

чл.55, ал.2 от ЗОП изрично са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването 

на процедурата и чл.107, т.4 от ЗОП.  

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т. 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка:   

o доказал се е като утвърден контрагент в сферата на дейностите по доставки на 

пелети, както следва: дейност - доставка на пелети, период на изпълнение  2015 г. 

за получател: Община Родопи – 90 тона; период на изпълнение  2016 г. за различни 

получатели: Община Ситово, Община Тутракан, МБАЛ „Иван Скендеров“ – гр. 

Гоце Делчев, Община Приморско – общо 497 тона и др., с което е удостоверил, че 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е 

изпълнил доставки в общ обем над 500 тона.  
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„Визьор“ООД 

 

8.2. 
 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника 

не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е 

налице нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на 

раздел V „Указания за подготовка на офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената поръчка и 

същите са редовни.  

Участникът е представил надлежно изготвен единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), с който е удостоверил:  

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т. 1 

и т.2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, които на основание 

чл.55, ал.2 от ЗОП изрично са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването 

на процедурата и чл.107, т.4 от ЗОП;  

 съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т. 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за 

подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка:   

o доказал се е като утвърден контрагент в сферата на дейностите по доставки на 

пелети, както следва: период на изпълнение  2015 г. за различни получатели - 

Община Любимец, Община Мадан, ЦДГ „Рай“ – Любимец, ОДЗ – Чепеларе, 

Община Чепеларе, НУ „Христо Ботев“ – Любимец, Община Лъки и др. са 

доставени над 300 тона; период на изпълнение  2016 г. за различни получатели: 

Община Любимец, Община Мадан, ЦДГ „Рай“ – Любимец, ОДЗ – Чепеларе, 

Община Чепеларе, НУ „Христо Ботев“ – Любимец, СОУ „Христо Ботев“ – 

Любимец, Община Лъки, Община Ардино, Община Харманли, ОУ „Елин Пелин“ –

Бургас, Община Златоград и др. са доставени над 500 тона, с което е удостоверил, 

че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е 

изпълнил доставки в общ обем над 500 тона 
 

 

8.3                                                                              „Хайтек“ООД 

 

Представената от участника „Хайтек“ООД оферта не отговаря на изискванията на  възложителя, 

посочени в т. 10 на раздел V „Указания за подготовка на офертата” от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, въз основа на което комисията не извършва разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура 

по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – 

чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА . 
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9. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, в 

това число Търговския регистър при Агенция по вписванията - http://www.brra.bg/,  комисията 

единодушно 

Р Е Ш И : 
 

 

1. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП приема, че по отношение на критериите за подбор 

и изискванията към личното състояние на участниците „Топливо“АД и „Визьор“ООД не е 

установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице 

нередовност или фактическа грешка, представените документи от участниците са налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участник на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. 

 

2. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска участниците „Топливо“АД и 

„Визьор“ООД до разглеждане на техническите им предложения. 

 

3. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от процедурата 

следния участник: - „Хайтек“ООД, като мотивите за това са, както следва: 

Офертата на участника не съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", ценовото предложение е представено ведно с останалите документи, същото е 

достъпно за членовете на комисията, която може изцяло да установи неговото съдържание, без 

да е поставено в каквато и да е опаковка или отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, каквото е изискването на възложителя, посочено в т. 10 на 

раздел V „Указания за подготовка на офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

Плика с надпис "Предлагани ценови параметри" съдържа ценовото предложение на всеки 

участник, което подлежи на отваряне и оценяване по утвърдената методика за оценка на 

офертите. Понятието „непрозрачност” относно плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

е въведено с оглед гарантиране тайната на ценовите предложения на участниците до отварянето 

им на публичното заседание от комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти, като законодателната воля е да се елиминира и най-малката възможност за 

предварително узнаване на съдържанието на ценовото предложение на даден участник, което 

би могло да повлияе върху класирането на участниците.  

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП при открита процедура и публично състезание 

опаковката по чл. 47 ал. 2 включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

Ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик единствено в случаите  по 

чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП, а именно когато е допусната оценка на техническите и 

ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с 

критериите за подбор, когато тази възможност е посочена от възложителя в обявлението и 

когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, 

която се оповестява в момента на отваряне на офертите. Видно от обявлението и 

документацията за обществената поръка  в  настоящия случай това изключение е неприложимо, 

тъй като в обявлението възложителя, не е допуснал възможност за оценка на техническите и 

ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с 

http://www.brra.bg/
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критериите за подбор, всички предложения от офертите на участниците не се представят чрез 

числова стойност и ясно и недвусмислено е посочено изискването ценовото предложение да се 

представи в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, за 

чието отваряне комисията обявява не по-късно от 2 /два/ работни дни преди датата на отваряне 

най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето, на 

което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване, пред тях комисията следва да 

обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, да отвари ценовите 

предложения и да ги оповести. Липсата на ценово предложение, което да се отвори на това 

публично заседание и възможността комисията за провеждане на процедурата да е узнала 

предварително ценовото предложение, би довела до опорочаване на процедурата, ако 

участникът не бъде предложен за отстраняване, с оглед обективното оценяване на офертата по 

техническите показатели и  принципите от чл. 2 от ЗОП.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 20.03.2017 г. 

 

Комисия в състав: 

 

положен подпис 

…………………………. 

Милена Хаджиева 

 

положен подпис 

…………………………. 

Мария Каварджикова 

 

положен подпис 

…………………………. 

Васил Василев 
 

 

 

 

Дата: ________.2017  Утвърдил: ………….................…….. 

гр. _________________  ______________________________________ 

Кмет на община _________________ 
 

 

Забележка: Положените подписи и печат в настоящия протокол са заличени на основание чл. 42, ал.5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД).  

 


