
УТВЪ 

БОЖИ, БОЖИНОВ 
Кме& нд Община Тополовград 

/3, 

П Р О Т О К О Л 

За резултатите от работата на комисията по чл. 101г. от ЗОП във връзка с 
определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана по реда на глава осма „а" от ЗОП 

Днес, 10.03.2016 година, комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Христова Хлебарова - юрист 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Тоня Пеева Бакалова - началник отдел „ОСИРУТ" при ОбА Тополовград; 

2. Пенка Златева Карева - ст. специалист в отдел „ОСИРУТ" при ОбА 
Тополовград; 

3. Гергана Панайотова Панайотова - мл. експерт в отдел „ОСИРУТ" при ОбА 
Тополовград 

4. Мария Николова Николова - гл. експерт в отдел „ФСДБ" при ОбА 
Тополовград, 

назначена със Заповед № 121 от 24.02.2016 година на Кмета на община 
Тополовград със задача да организира и проведе, както и да получи, разгледа и 
оцени офертите, получени в отговор на публикуваната в портала за обществени 
поръчки в АОП под № 9050743 и в Профила на купувача www.topolovqrad.net. за 
определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни 
материали за нуждите на Община Тополовград за 2016 година" се събра в 
14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Тополовград, III етаж на 
Общинската администрация, на адрес: град Тополовград, пл. „Освобождение" № 
1. 

На лице е кворум за вземане на валидни решения, следователно няма 
пречка за провеждане на заседанието. 

На днешното заседание, което е публично не присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица. 

Назначената с цитираната по-горе заповед комисия получи Регистъра на 
фирмите, представили оферти, получените оферти и цялата документация, 
свързана с поръчката. 

Неразделна част от протокола е Списъка на фирмите, представили оферти. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 101г членовете на комисията 
представиха декларации за отсъствие на обствоятелства по чл. 35, ал.1 и ал. 2 от 
ЗОП, след което започнаха същинската работа по следния предварително 
определен от тях ред: 

и 

http://www.topolovqrad.net


1. Проверка съответствието на представените оферти с предварително 
обявените условия и изисквания на Възложителя. 

2. Отваряне на офертите по реда на тяхното получаване и проверка 
наличието на документите, посочени в публичната покана и изискванията на чл. 
101в от ЗОП. 

3. Оценяване на офертите по критерий „Най-ниска цена". 
4. Класиране на офертите. 

В посочения в публичната покана срок - 09.03.2016 година - 16.00 часа в 
Центъра за информация и услуги на Общинската администрация Тополовград са 
получени 2 (два) броя оферти, а именно от: 

- „АБС ИНЖЕНЕРИНГ-Н" ООД град Ямбол, с регистрационен номер 53-00-
129 от 08.03.2016 година - 9.59 часа; 

- „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас, с регистрационен 
номер 53-00-134 от 09.03.2016 година - 14.22 часа. 

Няма приети и върнати оферти на участници, поради констатирана 
нарушена цялост на запечатан непрозрачен плик и няма постъпили оферти след 
изтичане крайния срок за получаване. 

Комисията провери съответствието на представените оферти с 
предварително обявените в публичната покана условия и изисквания на 
възложителя, при което констатира: 

Представените оферти са получени в определения срок, в 
запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и оформени 
съгласно изискванията на Възложителя. 

След проверка съответствието на представените оферти с предварително 
обявените условия и изисквания на Възложителя, комисията пристъпи към 
отваряне на подадените оферти при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП и по реда 
на тяхното получаване. 

ОФЕРТА НА УЧАСТНИК № 1 - „АБС ИНЖЕНЕРИНГ-Н" ООД 

С отваряне на офертата комисията оповести нейното съдържание и 
провери съответствието с подписания от участника Списък на документите, 
съдържащи се в офертата. Председателят на комисията на основание чл. 101г, 
ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение съгласно Приложение образец № 11 -
Ценово предложение. 

Ценовото предложение на участника „АБС ИНЖЕНЕРИНГ-Н" ООД град 
Ямбол е 49 289.00 (четиридесет и девет хиляди двеста осемдесет и девет) лева 
без включен ДДС и 59 146.80 (петдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест и 
0.80) лева с включен ДДС, в това число: 

- за доставка на бетонови тротоарни плочки, сиви с размери 30/30/4 см -
31 580.00 (тридесет и една хиляди петстотин и осемдесет) лева без включен 
ДДС и 37 884.00 (двадесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири) лева 
с включен ДДС; 

- за доставка на бетонови бордюри, улични, сиви, с размери 50/35/18 см -
7 700.00 (седем хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС и 9 240.00 (девет 
хиляди двеста и четиридесет) лева с включен ДДС; 

- за доставка на бетонови бордюри, градински, сиви, с размери 50/16/8 см 
- 552.00 (петстотин петдесет и два) лева без включен ДДС и 662.40 (шестстотин 
шестдесет и два и 0.40) лева с включен ДДС; 

- за доставка на телена мрежа за ограда, поцинкована, сива 45/45 мм, ф 
2.2 мм, Н 1.5 метра - 5 712.00 (пет хиляди седемстотин и дванадесет) лева без 
включен ДДС и 6 854.40 (шест хиляди осемстотин петдесет и четири и 0.40) 
лева с включен ДДС; 

- за доставка на бодлива тел за ограда, поцинкована, сива, ф 1.8 -
150.00 (сто и петдесет) лева без включен ДДС и 180.00 (сто и осемдесет) лева 
включен с ДДС; 
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- за доставка на тел за закрепване на телена мрежа - 165.00 (сто 
шестдесет и пет) лева без включен ДДС и 198.00 (сто деветдесет и осем) лева с 
включен ДДС; 

- за доставка на портланд цимент, сив, в торби по 50 кг - 3 440.00 (три 
хиляди четиристотин и четиридесет) лева без включен ДДС и 4 128.00 (четири 
хиляди сто двадесет и осем) лева с включен ДДС. 

Участникът е декларирал, че посочените единични цени включват всички 
разходи с включен ДДС, транспортни разходи франко получател - склад на 
Община Тополовград, печалба, търговска отстъпка в полза на Възложителя и 
всички разходи, които ще бъдат направени във връзка и по време на изпълнение 
на поръчката и няма да бъдат променяни по време на изпълнение на договора. 

След обявяване на ценовите предложения не се извърши подписване 
на техническото и ценовото предложение на участника „АБС ИНЖЕНЕРИНГ-Н" 
ООД град Ямбол съгласно изискването на чл. 101г, ал. 3, изречение второ от 
ЗОП поради това, че на откритото заседание на комисията не присъстваха 
представители на конкурентен участник. 

ОФЕРТА НА УЧАСТНИК № 2 - „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД 

С отваряне на офертата комисията оповести нейното съдържание и 
провери съответствието с подписания от участника Списък на документите, 
съдържащи се в офертата. Председателят на комисията на основание чл. 101г, 
ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение съгласно Приложение образец № 11 -
Ценово предложение. 

Ценовото предложение на участника „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" 
ООД град Бургас е 49 350.00 (четиридесет и девет хиляди триста и петдесет) 
лева без включен ДДС и 59 220.00 (петдесет и девет хиляди сто четиридесет и 
шест и 0.80) лева с включен ДДС, в това число: 

- за доставка на бетонови тротоарни плочки, сиви с размери 30/30/4 см -
28 700.00 (двадесет и осем хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС и 34 
440.00 (тридесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет) лева с включен 
ДДС; 

- за доставка на бетонови бордюри, улични, сиви, с размери 50/35/18 см -
8 148 (осем хиляди сто четиридесет и осем) лева без включен ДДС и 9 777.60 
(девет хиляди седемстотин седемдесет и седем и 0.60) лева с включен ДДС; 

- за доставка на бетонови бордюри, градински, сиви, с размери 50/16/8 см 
- 584.00 (петстотин осемдесет и четири) лева без включен ДДС и 700.80 
(седемстотин и 0.80) лева с включен ДДС; 

- за доставка на телена мрежа за ограда, поцинкована, сива 45/45 мм, ф 
2.2 мм, Н 1.5 метра - 7 008.00 (седем хиляди и осем) лева без включен ДДС и 8 
409.60 (осем хиляди и девет и 0.60) лева с включен ДДС; 

- за доставка на бодлива тел за ограда, поцинкована, сива, ф 1.8 -
260.00 (двеста и шестдесет) лева без включен ДДС и 312.00 (триста и 
дванадесет) лева включен с ДДС; 

- за доставка на тел за закрепване на телена мрежа - 250.00 (двеста и 
петдесет) лева без включен ДДС и 300.00 (триста) лева с включен ДДС; 

- за доставка на портланд цимент, сив, в торби по 50 кг - 4 400.00 
(четири хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС и 5 280.00 (пет хиляди 
двеста и осемдесет) лева с включен ДДС. 

Участникът е декларирал, че посочените единични цени включват всички 
разходи с включен ДДС, транспортни разходи франко получател - склад на 
Община Тополовград, печалба, търговска отстъпка в полза на Възложителя и 
всички разходи, които ще бъдат направени във връзка и по време на изпълнение 
на поръчката и няма да бъдат променяни по време на изпълнение на договора. 

След обявяване на ценовите предложения не се извърши подписване 
на техническото и ценовото предложение на участника „ГЕОТОН БЕТОНОВИ 
ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас съгласно изискването на чл. 101г, ал. 3, изречение 
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второ от ЗОП поради това, че на откритото заседание на комисията не 
присъстваха представители на конкурентен участник. 

Предложените от участниците обща цена и единични цени на изделията са 
отразени в Таблица за ценовите предложения, съдържащи се в офертите, 
подписана от членовете на комисията и е неразделна част от настоящия протокол. 

С това приключи публичната част от работата на комисията, след което 
членовете на комисията пристъпиха към подробно разглеждане документите, 
представени от участниците за удостоверяване на съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в публичната покана и провериха наличието на 
документите, посочени в публичната покана и изискванията на чл. 101в и 
съответствието им с приложения в офертите списък. 

След извършения подробен преглед на представените от участника „АВС 
ИНЖЕНЕРИНГ-Н" ООД град Ямбол документи, комисията установи, че са 
представени всички изискуеми документи и същите отговарят на изискванията 
на Възложителя, посочени в публичната покана и чл. 101в от ЗОП. 

След като прегледа представените от участника „ГЕОТОН БЕТОНОВИ 
ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас документи, комисията установи, че в офертата му 
се съдържа декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в която се 
сочи, че следните документи: 

- Оферта за участие - Образец №1; 
- Копие от Сертификат за съответствие № НСИСОССП - 3132; 
- Копие от Сертификат за съответствие № НСИСОССП - 3133; 
- Копие от Сертификат за съответствие № 12/020; 
- Техническо предложение - Образец № 10; 
- Ценово предложение - Образец № 11; 
- Ценова таблица - Образец № 12 

имат конфиденциален характер и изискват от възложителя да не ги 
разкрива. 

Считано от 01.10.2014г. е в сила разпоредбата на чл. 226 от Закона за 

обществените поръчки, съгласно който Възложителите са длъжни да поддържат 

профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна 

страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. Чл. 226, 

ал. 2 от ЗОП цитира документите, които подлежат на публикуване в профила на 

купувача, като съгласно т. 7, и т. 10 от същата разпоредба, в профила на 

купувача следва задължително да се публикуват протоколите и докладите на 

комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях, както и 

договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към 

тях. Референтните разпоредби при публичната покана са 101г, ал.4 от ЗОП по 

отношение публикуването на протоколите от работата на комисиите, и 101е, ал. 4 

по отношение на договорите и допълнителните споразумения към тях. 

Във връзка с предоставената в чл. 33, ал. 4 от ЗОП възможност за 

заличаване на чувствителна информация от документите, подлежащи на 

публикуване, участниците следва да посочат в декларация коя част офертата им 

има конфиденциален характер и да изискват от възложителя да не я разкрива. 

Мястото на въпросната декларация, съгласно чл. 56 от ЗОП е в техническото 

предложение, от което следва, че конфиденциална може да бъде единствено 

информация, съдържаща се в техническото предложение, представляваща 

техническа или търговска тайна (например концепция за изпълнение, технология, 

ноу-хау и т.н.). 

Комисията единодушно реши, че текстът на чл. 33, ал. 4 от ЗОП не може да 
се приложи спрямо ценовото предложение, защото по силата на чл. 69а, ал. 3 от 
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ЗОП, при отварянето на плика с предлаганата цена присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масова информация, което означава, че законът е регламентирал 
като задължително изискване към оценяващата комисия публично да отвори и 
огласи предлаганата от всеки участник цена. Оповестяването на предложените от 
всеки от допуснатите участници ценови предложения (чл. 101г, ал. 3 от ЗОП) 
съставлява законова гаранция за осъществяване на практика на целите и 
принципите на ЗОП, регламентирани с чл. 2 от ЗОП - публичност, прозрачност, 
равнопоставеност .и недопускане на дискриминация. Визираната в закона 
„търговска тайна" може да се отнася към техническите възможности на съответния 
участник, сроковете за изпълнение, договорите, които е сключил, 
подизпълнителите и др., които обстоятелства биха могли да се използват от 
конкурентите му в други обществени поръчки или в други правоотношения. В 
случая обаче се касае за ценова оферта, която се предлага само за тази конкретна 
обществена поръчка и оповестяването на която не може да се отрази и 
възпрепятства участника при участието му в други обществени поръчки. 

Съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, комисията съставя протокол, утвърден от 
възложителя се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача 
при условията на чл. 226, ал. 3 от ЗОП. В него задължително трябва да се отрази 
оценяването на предложенията, съществена част от което е оценяването на 
ценовите оферти. Предложената цена ще бъде публично разгласена и няма как да 
бъде отказано оповестяването й, защото предоставянето на тази информация не 
противоречи на нормативен акт и не ограничава или нарушава конкуренцията. 

Съгласно чл. 101 е, ал. 4 от ЗОП, възложителят публикува в профила на 
купувача при условията на чл. 226, ал. 2, т.10 договорите за обществени поръчки 
заедно със задължителните приложения към тях. 

По изложените съображения, комисията не може да допусне до класиране 
участник, който декларира конфиденциалност по отношение на ценовото 
предложение или на част от него. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши да изпрати писмо до 
участника „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас от името на 
председателя на комисията за получаването, разглеждането и оценката на 
офертите, с което да му даде възможност да направи разяснение в срок от 3 
работни дни от получаване на писмото кои технически или търговски тайни от 
предоставената информация имат конфиденциален характер. 

Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на определения 
срок за предоставяне на исканите разяснения. 

На 18.03.2016 година в 14.00 часа в заседателната зала на Общински 
съвет Тополовград, III етаж на Общинската администрация, на адрес: град 
Тополовград, пл. „Освобождение" № 1 се събра комисията, назначена със 
Заповед № 121 от 24.02.2016 година на Кмета на община Тополовград със задача 
да организира и проведе, както и да получи, разгледа и оцени офертите, 
получени в отговор на публикуваната в портала за обществени поръчки в АОП 
под № 9050743 и в Профила на купувача www.topolovqrad.net. за определяне на 
изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда 
на глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали за 
нуждите на Община Тополовград за 2016 година". 

Във връзка с писмо с изх. № 53-00-141 от 11.03.2016 година до участника 
„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас от председателя на 
комисията и в срока, определен в същото писмо, в Центъра за информация и 
услуги на Общинската администрация Тополовград е постъпил запечатан плик от 
същия участник с вх. № 53-00-141 от 15.03.2016 година. 

Председателят на комисията отвори запечатания плик с вх. № 53-00-141 
от 15.03.2016 година от „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас и 
комисията констатира, че той съдържа писмо-отговор, че посочената Декларация 
да не се взима под внимание и декларира, че в Офертата няма представени 
документи с конфиденциален характер. 
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Комисията, като взе предвид допълнително представеното уточнение и 
разяснение и след извършения подробен преглед на представените от участника 
„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ©ОД град Бургас документи, комисията 
установи, че са представени всички изискуеми документи и същите отговарят на 
изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и чл. 101в от ЗОП. 

Резултатите от прегледа на представените документи са отразени в 
Таблица за наличието на документи, съдържащи се в офертите, подписана от 
членовете на комисията и е неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите и Ценови 
предложения на участниците. 

Комисията разгледа Техническото предложение на участника „АБС 
ИНЖЕНЕРИНГ-Н" ООД Ямбол и установи, че същото е изготвено в съответствие 
и по приложения в документацията за участие образец - Приложение N 10. 
Участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 3 (три) календарни дни от 
предварителната заявка, подадена от Възложителя; 

Срок на валидност на офертата - 65 (петдесет) календарни дни. 

Комисията разгледа Ценовото предложение на участника и установи, че то 
е изготвено в съответствие и по приложения образец - Приложение N 11. 

Комисията извърши проверка на направеното от участника „АБС 
ИНЖЕНЕРИНГ-Н" ООД град Ямбол ценово предложение и констатира, че то е 
изготвено правилно и без аритметични грешки и съответства на зададените в 
офертата количества. Участникът предлага да изпълни доставката при следната 
обща цена: 49 289.00 (четиридесет и девет хиляди двеста осемдесет и девет) 
лева без включен ДДС и 59 146.80 (петдесет и девет хиляди сто четиридесет и 
шест и 0.80) лева с включен ДДС. 

След подробния преглед на Техническото и Ценовото предложения на 
участника „АБС ИНЖЕНЕРИНГ-Н" ООД град Ямбол комисията установи, че 
същите са изготвени и представени по образците от Документацията за участие и 
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и 
допуска до оценяване и класиране офертата на участника „АВС ИНЖЕНЕРИНГ" 
ООД град Ямбол, напълно съответстваща на предварително обявените условия. 

Комисията разгледа Техническото предложение на участника „ГЕОТОН 
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас и установи, че същото е изготвено в 
съответствие и по приложения в документацията за участие образец -
Приложение N10. Участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 3 (три) календарни дни от 
предварителната заявка, подадена от Възложителя; 

Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни. 

Комисията разгледа Ценовото предложение на участника и установи, че то 
е изготвено в съответствие и по приложения образец - Приложение N 11. 

Комисията извърши проверка на направеното от участника „ГЕОТОН 
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас ценово предложение и констатира, че 
то е изготвено правилно и без аритметични грешки и съответства на зададените в 
офертата количества. Участникът предлага да изпълни доставката при следната 
обща цена: 49 350.00 (четиридесет и девет хиляди триста и петдесет) лева без 
включен ДДС и 59 220.00 (петдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест и 
0.80) лева с включен ДДС. 

След подробния преглед на Техническото и Ценовото предложения на 
участника „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас комисията 
установи, че същите са изготвени и представени по образците от Документацията 
за участие и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната 
покана и допуска до оценяване и класиране офертата на участника „ГЕОТОН 
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БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас, напълно съответстваща на 
предварително обявените условия. 

Комисията не предлага за отстраняване участници. 

След извършване на описаните по-горе действия комисията оцени 
допуснатите оферти по критерий „Най-ниска цена", определен и посочен в 
публичната покана и класира участниците както следва: 

Първо място - „АВС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Ямбол, ЕИК 128031110, 
със седалище и адрес на управление: град Ямбол-8600, ул. „Индже войвода" № 
35, представлявано от инж.Николай Георгиев Георгиев - управител, с 
предложена обща цена 49 289.00 (четиридесет и девет хиляди двеста осемдесет 
и девет) лева без включен ДДС и 59 146.80 (петдесет и девет хиляди сто 
четиридесет и шест и 0.80) лева с включен ДДС. 

Второ място - „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД град Бургас, ЕИК 
102893989, със седалище и адрес на управление: град Бургас - 8000, ул. 
„Александър Велики" № 14 „Б", представлявано от Николай Георгиев Георгиев -
управител, с предложена обща цена 49 350.00 (четиридесет и девет хиляди 
триста и петдесет) лева без включен ДДС и 59 220.00 (петдесет и девет хиляди 
сто четиридесет и шест и 0.80) лева с включен ДДС. 

Резултатите от оценяването и класирането на офертите са отразени в 
Таблица за оценяване и класиране, подписана от членовете на комисията и е 
неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията приключи своята работа на 18.03.2016 година в 17:00 часа. 

Настоящият протокол, съставен на 21.03.2016 година в един екземпляр се 
предаде на Възложителя, заедно с цялата документация за утвърждаване 
съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

КОМИСИЯ: 

ЧЛЕНОВЕ: 
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3. 

4. 
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