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ДОКЛАД 
 

           По  чл.60 от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане на офертите , за 

изпълнение на обществена поръчка – Публично състезание, с предмет Доставка, 

осъществена чрез покупка на прогнозни видове строителни материали за ремонт , 

съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2020 

год.”, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита 

с Решение №170 от 10.03.2020 г на директора на ТП ДЛС Шерба, съгласно Протокол 

№1/03.04.2020г. за работата на комисията  

           На 07.04.2020 г. от 10,00 часа, комисия, определена  със Заповед №195 

/03.04.2020г. на директора на  ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

         Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- РСО- главен  счетоводител при ТП 

ДЛС Шерба  

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

 

           Се събра със задача да състави Доклад  по чл.60 от ППЗОП за проведената 

обществената поръчка , чрез Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: Доставка, 

осъществена чрез покупка на прогнозни видове строителни материали за ремонт , 

съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2020 

год.”, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита 

с Решение №170 от 10.03.2020 г на директора на ТП ДЛС Шерба. 

       Посоченият състав на комисията не се е променял в хода на провеждане на 

процедурата. Заповеди , с които се променят срокове, задачи или състав на комисията не 

са издавани, поради липса на промяна на обстоятелствата. 

        В съответствие с изискванията на ЗОП,  ППЗОП и на Възложителя , комисията 

проведе публично състезание с предмет: Доставка, осъществена чрез покупка на 

прогнозни видове строителни материали за ремонт , съгласно техническа 

спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2020 год.”, съгласно Заповед 



№414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №170 от 

10.03.2020 г на директора на ТП ДЛС Шерба,  по следния ред. 

 

         На 03.04.2020г. от 11.00 часа , определената комисия със Заповед №195/03.04.2020г. 

на директора на  ТП ДЛс Шерба,  в състав: 

Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- РСО- главен  счетоводител при ТП 

ДЛС Шерба  

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба,   

извърши следното: 

       Комисията установи, че за участие в публичното състезание, има подадени две 

оферти, както следва:  

1. Оферта от „Ди ес хоум“ ООД , седалище и адрес на управление: гр.Добрич, 

бул.Добруджа №4, адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик 

№281,  ЕИК 124134610, с вх.№1343/01.04.2020г., час на постъпване: 15,20 часа 

2. Оферта от „Топливо“ АД, седалище и адрес на управление: гр.София, 

ул.Солунска №2, ЕИК 831924394, с вх.№1359/02.04.2020г., час на постъпване: 

14,40 часа 

      Кратко описание на работния процес и действия на комисията по отваряне, 

разглеждане и оценяване на постъпилите оферти.  

      В публично заседание проведено на 03.04.2020г. от 11.00 часа , председателят на 

комисията получи с приемо приемо- предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП 

документите за обществената поръчка и постъпилите оферти за участие. Членовете на 

комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от 

ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

      В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели и други 

външни лица. 

      Комисията извърши проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  

изискванията на ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна. 

     Комисията  отвори опаковката с офертата на участниците и  провери за наличието на 

отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести устно направените  от същите ценови предложения .Членовете на комисията 

подписаха пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на 

възложителя  на участниците, след което оповестиха останалата част от приложените 

към офертата документи.С тези действия приключи публичната част на заседанието. 

      В съответствие с утвърдения график за провеждане на заседанията, комисията 

продължи своята работа на закрито заседание, което се проведе на 03.04.2020г. от 11,20 

часа в ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав  №8 

     Действията на комисията  се извърши в последователността, посочена в чл.181, ал.2 

от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията 

на участниците по съответните показатели за оценка на офертите). 

     Участникът „Ди ес хоум“ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката, както 

следва: 

 



     Предлагана обща цена за доставка на посочените от Възложителя общо прогнозни 

видове строителни материали в размер на 7623,52 (седем хиляди шестотин двадесет и три лева 

и петдесет и две ст) лева без вкл.ДДС, , както следва:  

 

 

Артикул мярка  

Прогнозно 

кол-во 
Ед.цена в 

лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

к3 х к4 

1 2 3 4 5 

1.OS В 2.44/1,22 м  1бр 40 17,00 680,00 

2. Арматурна скара №6 4/2.20 м 1бр 10 19,35 193,50 

3. Арматурно желязо ф 12    1 бр. – 6 м 10 7,68 76,80 

4. Арматурно желязо ф 8 1 бр. – 6 м 10 3,60 36,00 

5. Бардулин 1м2 50 9,35 467,50 

6. Бодлива тел 1 топ 10 42,90 429,00 

7. Вата 50 мм 1топ-18м2 5 28,98 144,90 

8. Гвоздеи за ондулин 1бр 1000 0,08 80,00 

9. Гипс 1 бр. – 2 кг 2 1,50 3,00 

10. Гипскартон 12.5 мм 2.60/1.20 м 1 лист  20 6,49 129,80 

11. Гипскартон влагоустойчив 12.5 мм 

2/1.20 м 1 лист 20 8,40 168,00 

12. Гипсова шпакловка 15 кг 1бр 5 7,95 39,75 

13. Гранитогрес 45/45  1м2 20 14,15 283,00 

14. Гранитогрес студоустойчив 

33.3x33.3 1м2 20 10,08 201,60 

15. Изолация подова 2 мм 1м 20 0,42 8,40 

16. Изолация подова 3 мм 1м 20 0,50 10,00 

17. Итонг 60/25/10 см 1бр 50 2,11 105,50 

18. Итонг 60/25/20 см 
1бр 50 4,28 214,00 

19. Капак за ондулин 1бр 10 9,32 93,20 

20. Лепило за гипскартон 1  бр. – 25 кг 5 7,35 36,75 

21. Шпакловка с фибри 1  бр. – 25 кг 5 9,39 46,95 

22. Сива шпакловка 1  бр. – 25 кг 5 8,94 44,70 

23. Бяла циментова шпакловка 1  бр. – 25 кг 5 9,80 49,00 

24. Оградна мрежа око 5/5 см 1 топ 11 47,46 522,06 

25. Ондулин червен 1 лист 10 13,88 138,80 

26. Пясък тон 5 18,98 94,90 

27. Тел 1.2 мм 1кг 50 1,83 91,50 

28. Цимент бял 1  бр. – 25 кг 2 8,45 16,90 

29. Цимент сив 1  бр. – 50 кг 10 9,86 98,60 

30. Чакъл тон 5 24,50 122,50 

31. Черна хартия обикновена /найлон/ 20м2 10 9,92 99,20 



32. Латекс бял 5 кг бр 2 6,95 13,90 

33. Латекс цветен 5 кг бр 2 8,02 16,04 

34. Интериорна боя бяла 5 кг бр 5 6,23 31,15 

35.Гвоздеи 1.8-4 СМ кг 30 1,85 55,50 

36. Гвоздеи 2,5x25 0.250 КГ кг 10 4,40 44,00 

37. Гвоздеи 5-20 СМ кг 20 1,71 34,20 

38. Боя за влажни помещения 1 Л бр 5 5,70 28,50 

39. Бяла боя блажна бр 6 3,36 20,16 

40. Алкидна боя бр 6 2,77 16,62 

41. Фаянсови плочки 20/30 бр 100 0,60 60,00 

42. Фасаген 5 КГ бр 2 10,87 21,74 

43. Чакъл фракция 4/20 тон 5 24,32 121,60 

44.Мрежа оградна 5х5см ф2,5-Н-1,50 

м- 1топче 10м бр 4 137,00 548,00 

45.Ламарина поцинкована гофрирана 

0,4мм LT20- 4гофри 1000/2000-6,8кг бр 20 16,50 330,00 

46.Бетон В25 м3 8 125,00 1000,00 

47.Тел поцинкована Ф2 и 2.2мм кг 50 2,00 100,00 

48.Тръба стоманена заварена 

60,3х2х6000 мм м 60 4,34 260,40 

49.Профил 30х30х6000 мм м 30 2,55 76,50 

50.Профил 50х40х6000 мм м 30 3,98 119,40 

ВСИЧКО В ЛЕВА БЕЗ ДДС х х х 7623,52 

 

 

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи 

доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката. 

3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и 

количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

представената ценова оферта. 

4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път в 10(десет) 

дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен 

приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ 

за извършената доставка. 

     5.При поръчка на строителни материали  извън посочените в техническата спецификация, 

предлагаме   отстъпка в размер на  5 % (пет процента) от обявените цени в обекта ни  за съответния вид. 

 

       Комисията констатира, че Ценовото предложение е изготвено по утвърдения от възложителя 

образец и подписано от управителя на дружеството.При аритметична проверка  на предложената 

цена, Комисията  не констатира несъответствия. 

 

       Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не надвишава пределния финансов 

ресурс за изпълнение на доставките определен от възложителя. При тези обстоятелства не са 

налице основания за отстраняване на участника. 

 

 

 



Участникът „Топливо“ АД предлага цена за изпълнение на поръчката, както следва: 

 
Предлагана обща цена за доставка на посочените от Възложителя общо прогнозни видове 

строителни материали в размер на 9265,90 (девет хиляди двеста шестдесет и пет лева и деветдесет ст) 

лева без вкл.ДДС както следва:  

 

 

Артикул мярка  

Прогнозно 

кол-во 
Ед.цена в 

лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

к3 х к4 

1 2 3 4 5 

1.OS В 2.44/1,22 м  1бр 40 36,50 1460,00 

2. Арматурна скара №6 4/2.20 м 1бр 10 19,67 196,70 

3. Арматурно желязо ф 12    1 бр. – 6 м 10 7,04 70,40 

4. Арматурно желязо ф 8 1 бр. – 6 м 10 3,60 36,00 

5. Бардулин 1м2 50 8,24 412,00 

6. Бодлива тел 1 топ 10 41,54 415,40 

7. Вата 50 мм 1топ-18м2 5 1,29 6,45 

8. Гвоздеи за ондулин 1бр 1000 0,07 70,00 

9. Гипс 1 бр. – 2 кг 2 1,35 2,70 

10. Гипскартон 12.5 мм 2.60/1.20 м 1 лист  20 8,01 160,20 

11. Гипскартон влагоустойчив 12.5 мм 

2/1.20 м 1 лист 20 9,31 186,20 

12. Гипсова шпакловка 15 кг 1бр 5 9,69 48,45 

13. Гранитогрес 45/45  1м2 20 15,35 307,00 

14. Гранитогрес студоустойчив 

33.3x33.3 1м2 20 20,50 410,00 

15. Изолация подова 2 мм 1м 20 0,60 12,00 

16. Изолация подова 3 мм 1м 20 0,80 16,00 

17. Итонг 60/25/10 см 1бр 50 2,52 126,00 

18. Итонг 60/25/20 см 
1бр 50 4,90 245,00 

19. Капак за ондулин 1бр 10 9,64 96,40 

20. Лепило за гипскартон 1  бр. – 25 кг 5 6,88 34,40 

21. Шпакловка с фибри 1  бр. – 25 кг 5 10,45 52,25 

22. Сива шпакловка 1  бр. – 25 кг 5 10,38 51,90 

23. Бяла циментова шпакловка 1  бр. – 25 кг 5 9,08 45,40 

24. Оградна мрежа око 5/5 см 1 топ 11 29,54 324,94 

25. Ондулин червен 1 лист 10 16,50 165,00 

26. Пясък тон 5 25,50 127,50 

27. Тел 1.2 мм 1кг 50 1,81 90,50 

28. Цимент бял 1  бр. – 25 кг 2 8,84 17,68 

29. Цимент сив 1  бр. – 50 кг 10 10,97 109,70 

30. Чакъл тон 5 24,59 122,95 



31. Черна хартия обикновена /найлон/ 20м2 10 10,32 103,20 

32. Латекс бял 5 кг бр 2 6,57 13,14 

33. Латекс цветен 5 кг бр 2 7,51 15,02 

34. Интериорна боя бяла 5 кг бр 5 7,61 38,05 

35.Гвоздеи 1.8-4 СМ кг 30 3,39 101,70 

36. Гвоздеи 2,5x25 0.250 КГ кг 10 3,52 35,20 

37. Гвоздеи 5-20 СМ кг 20 1,87 37,40 

38. Боя за влажни помещения 1 Л бр 5 7,22 36,10 

39. Бяла боя блажна бр 6 3,50 21,00 

40. Алкидна боя бр 6 3,50 21,00 

41. Фаянсови плочки 20/30 бр 100 10,00 1000,00 

42. Фасаген 5 КГ бр 2 27,83 55,66 

43. Чакъл фракция 4/20 тон 5 24,59 122,95 

44.Мрежа оградна 5х5см ф2,5-Н-1,50 

м- 1топче 10м бр 4 65,09 260,36 

45.Ламарина поцинкована гофрирана 

0,4мм LT20- 4гофри 1000/2000-6,8кг бр 20 15,80 316,00 

46.Бетон В25 м3 8 119,90 959,20 

47.Тел поцинкована Ф2 и 2.2мм кг 50 2,39 119,50 

48.Тръба стоманена заварена 

60,3х2х6000 мм м 60 6,27 376,20 

49.Профил 30х30х6000 мм м 30 2,79 83,70 

50.Профил 50х40х6000 мм м 30 4,18 125,40 

ВСИЧКО В ЛЕВА БЕЗ ДДС х х х 9265,90 

 

 

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи 

доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката. 

3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и 

количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

представената ценова оферта. 

4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път в 10(десет) 

дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен 

приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ 

за извършената доставка. 

     5.При поръчка на строителни материали  извън посочените в техническата спецификация, 

предлагаме   отстъпка в размер на  5 % (пет процента) от обявените цени в обекта ни  за съответния вид. 

 

Комисията констатира, че Ценовото предложение е изготвено по утвърдения от 

възложителя образец и подписано с КЕП от управителя на дружеството.При аритметична 

проверка  на предложената цена, Комисията   констатира следните несъответствия. 

             В ценовото предложение на „Топливо“ АД е   изписаната  обща  цена ( Всичко в лева 

без ДДС) за изпълнение на обществената поръчка  в размер на 9265,90 лева без ДДС, като  

Комисията при аритметична проверка установи , че сумарно общата цена за доставка по видове 

и количества строителни материали съгласно техническата спецификация на Възложителя  е  

9259,90  лева без ДДС. 



      В този смисъл общата цена  за изпълнение на поръчката е неправилно образувана , т.е. 

ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

       Комисията счита, че не следва да се извършват проверки по заявените от участника данни 

или изискване на разяснения съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП, т.к. нито комисията , нито 

възложителят могат да тълкуват волята на участника , да извършват допълнителни действия по 

отстраняване на пропуски , грешки, несъответствия в ценовото предложение на участника. 

Дори да се касае за допусната техническа грешка , същата не може да бъде отстранена по реда 

на чл.104, ал.5 от ЗОП , т.к. по този начин би се стигнало до промяна на ценовото предложение 

, което е недопустимо, съгласно цитираната разпоредба, с оглед която комисията при 

необходимост може да изисква допълнителни доказателства и разяснения за данни посочени в 

офертата, но проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и 

ценовото предложение на участниците. 

      Участникът в процедурата е този , който е изготвил ценовото предложение и възложителят, 

респективно комисията по провеждане на процедурата , като помощен орган на възложителя не 

отговарят за допуснати грешки , несъответствия при неговото формиране. Тези грешки , 

несъответствия, не могат да бъдат санирани от комисията и възложителя , чрез преизчисления, 

сумиране или друго, т.к. това би било нарушение на разпоредбите на ЗОП , в това число на 

чл.104, ал.5 от ЗОП. 

     Промяна на ценовото предложение е недопустима на този етап на процедурата. 

     Съгласно съответния образец на ценовото предложение , следва предложената от участника 

обща цена за оценка на офертата да бъде сбор от цените и прогнозните количества на отделните 

доставки. 

     Общата цена в ценовото предложение е крайното ценово предложение , предмет на  оценка  

в процедурата , поради което и неправилното й  изчисляване означава, че ценовото предложение 

не отговаря на предварително обявените от възложителя условия , което от своя страна е 

основание за отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

      На следващо място, Комисията отбелязва , че при изготвянето на ценовото си  предложение 

,  участника не се е съобразил с изискването на възложителя, че общата прогнозна стойност на 

поръчката е в размер на  10 000,00 лева без включен ДДС , в това число „Опция за доставки на 

строителни материали непосочени изрично в техническата спецификация“ в размер до 2000,00 

лева без ДДС. В този смисъл, същият е  оферирал обща цена за изпълнение на доставките на 

посочените в ценовото предложение видове и количества строителни материали в размер  от 

9265,90 лева без ДДС, с което препятства възложителя в случай на необходимост от закупуване 

на строителни материали извън посочените в техническата спецификация   да усвои 

предвидената опция в размер от 2000 лева без ДДС , включена в прогнозната стойност на 

поръчката. 

 

        С оглед на констатираните обстоятелства , Комисията счита, че участникът е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

поради което и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ: 

         Предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата оферта от „Топливо“ АД 

 

      Поради наличие на една допусната оферта  , Комисията не извърши проверка по реда на 

чл.72, ал.1 от ЗОП .  

       Комисията установи че техническото предложение за изпълнение на поръчката по 

отношение на допуснатия участник „Ди ес хоум“ ООД е по образеца към документацията  и 

съдържа  всички необходими изявления на участника в посочените от възложителя параметри 

за осъществяване предмета на поръчката. 



      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на офертите 

и с проекта на договор. 

      Комисията прие , че представеното от участника предложение за изпълнение отговаря на 

утвърдената от възложителя техническа спецификация и съответства на поставените от 

последния изисквания , поради което не са налице основания за отстраняване на участника „Ди 

ес хоум“ ООД. 

 

       Комисията продължи своята работа по реда на чл.61, т.4 от ППЗОП- разглеждане на 

документите за лично състояние   на допуснтия участник в низходящ ред спрямо получените 

оценки. 

       След запознаване с приложените документи в основния плик от офертата на участника „Ди 

ес хоум“ ООД комисията установи , че всички изискуеми документи са представени по вид , 

форма и образец, съгласно изискванията на възложиителя. 

       Депозирания Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен на 

магнитен носител – CD с прикачен pdf файл- 2 бр. , изготвени по образеца приложен към ел.досие 

на поръчката, коректно попълнени и подписани с електронен подпис на управителите- (заличено 

на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  на 01.04.2020г. в 12:04 часа и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)на 

01.04.2020г в 12:05 часа. 

        

       По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан надлежно 

съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания изх. №МУ-4/02.03.2018г на 

Агенцията за обществени поръчки комисията констатира следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното състояние на 

кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП. 

      - Констатации- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за задължителното 

отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да използва 

подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана от 

управителите  на дружеството. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, както 

и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и професионални способности, 

съгласно определените от Възложителя минимални критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата 

е  подписан с валиден електронен подпис на управителя на дружеството, съгласно  вписаните 

данни по партидата на дружеството в Търговски регистър при АВ  относно начина на 

представляване . 

        При тези данни, комисията прие че офертата на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и не са налице основания за отстраняването му . Действията на комисията са 

обективирани в Протокол №1/03.04.2020г. 

 

       Класиране на участниците: 

 

      Предвид изложените по- горе обстоятелства , въз основа на ценовото предложение на 

участника, след прилагане на критерия най- ниска цена и след като се установи съответствие на 

офертите с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор, 

на основаниечл.61, т.7 от ППЗОП , комисията единодушно реши: 

 

 



      Класира на първо място: 

            

       „Ди ес хоум“ ООД , седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул.Добруджа №4, 

адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик №281,  ЕИК 124134610, оферта с 

вх.№1343/01.04.2020г., час на постъпване: 15,20 часа 

          Предлагана обща цена за доставка на посочените от Възложителя общо прогнозни видове 

строителни мателиали в размер на 7623,52 (седем хиляди шестотин двадесет и три лева и 

петдесет и две ст) лева без вкл.ДДС 

          При поръчка на строителни материали  извън посочените в техническата спецификация, 

предлагаме   отстъпка в размер на  5 % (пет процента) от обявените цени в обекта ни  за съответния 

вид 

          Класиран на второ място: няма. 

 

           Мотивите за допускане, основанията за  отстраняване на участниците са отразени в 

Протокол №1/03.04.2020г. 

 

         Поради горното, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение 

на обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни 

видове строителни материали за ремонт , съгласно техническа спецификация за 

нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2020 год.”, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №170 от 10.03.2020 г на директора на 

ТП ДЛС Шерба, с участника класиран на първо място ,  както следва: 

          „Ди ес хоум“ ООД , седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул.Добруджа 

№4, адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик №281,  ЕИК 124134610, 

оферта с вх.№1343/01.04.2020г., час на постъпване: 15,20 часа 

          Предлагана обща цена за доставка на посочените от Възложителя общо прогнозни видове 

строителни мателиали в размер на 7623,52 (седем хиляди шестотин двадесет и три лева и 

петдесет и две ст) лева без вкл.ДДС 

          При поръчка на строителни материали  извън посочените в техническата спецификация, 

предлагаме   отстъпка в размер на  5 % (пет процента) от обявените цени в обекта ни  за съответния 

вид 

 

      Настоящият доклад  се изготви на 07.04.2020г и представи на Възложителя на .13.04.2020г. 

с цялата събрана документация в хода на процедурата , за вземане на решение за избор на 

изпълнител по реда на ЗОП и ППЗОП. 

      Неразделна част от настоящия доклад е Протокол №1/03.04.2020г.  

       Докладът съдържа 9 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на обществената 

поръчка. 

 

Председател:    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

Членове:       1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)    

  

                       2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 


