
 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

„ПАНАГЮРИЩЕ” 

4500 Панагюрище ул. Райна Княгиня № 26 тел./факс 0357 63217 e-mail: 

dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com 

        ЕИК BG 201619580 0068 

 

П Р О Т О К О Л 

   
№ 1/23.02.2017 год. 

 
 На 21.02.2017 г., в 10.30 часа на открито заседание в изпълнение на Заповед № 27/21.02.2017 г. 

на Директора на ТП ДГС „Панагюрище” се събра назначената от него комисия, за да проведе  

процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез 

закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени 

позиции за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище” в състав: 

  

Председател: Недка Костуркова – Главен счетоводител при ТП ДГС „Панагюрище”; 

 

Членове: 

1. Бойка Дунчева – Лесничей при ТП ДГС „Панагюрище”; 

2. техн. Денка Панчовска – Лесничей при ТП ДГС „Панагюрище”; 

3. инж. Ганчо Гулеков – Лесничей при ТП ДГС „Панагюрище”; 

4. Елена Сиракова – Финансов - контрольор при ТП ДГС „Панагюрище”. 

 

I. Председателят на комисията – Недка Костуркова откри заседанието по отваряне на офертите. 

I.1 На основание чл. 54 от ППЗОП, комисията установи, че в определения от Възложителя срок 

за подаване на оферти – 16.30 часа на 20.02.2017 г. са постъпили 3 (три) оферти, изброени по реда на 

тяхното постъпване, съгласно списъка на подадените оферти, а именно: 

 

№ по 

ред 

Вх. № УЧАСТНИК Дата/год. Час 

1 243 „Свекатекс” ЕООД 17.02.2017 г. 11.00  

2 251 „Елтех” ЕООД 20.02.2017 г. 13.15 

3 253 „Панда Експерт” ООД 20.02.2017 г. 15.00 

 

 I.2 Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на списъка на подадените 

оферти, след което подписаха декларация в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

  I.3 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. Комисията 

пристъпи към първоначална проверка на постъпилите оферти на участниците в обществената поръчка 

по реда на тяхното подаване. 

            II.1 Офертата на участник № 1 – „Свекатекс” ЕООД е постъпила на 17.02.2017 г. в 11.00 часа с 

вх. № 243 в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа документи за 

обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, както и два отделни, запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1. 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2. 

 

На Техническите предложения и пликове „Предлагани ценови параметри”, съответно и за двете  

обособени позиции бяха поставени подписи на трима членове на комисията.                       

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата опаковка и провери 

съответствието им с чл. 39 от ППЗОП. 

 

II.2 Офертата на участник № 2 – „Елтех” ЕООД е постъпила на 20.02.2017 г. в 13.15 часа с вх. 

№ 251 в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа документи за 

обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, както и два отделни, запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1. 

 

mailto:dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com


 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2. 

 

На Техническите предложения и пликове „Предлагани ценови параметри”, съответно и за двете  

обособени позиции бяха поставени подписи на трима членове на комисията.                       

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата опаковка и провери 

съответствието им с чл. 39 от ППЗОП. 

 

II.3 Офертата на участник № 3 – „Панда Експерт” ООД е постъпила на 20.02.2017 г. в 15.00 

часа с вх. № 253 в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа 

документи за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, както и два отделни, запечатани, 

непрозрачни и надписани пликa, както следва: 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1. 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2. 

 

На Техническите предложения и пликове „Предлагани ценови параметри”, съответно и за двете  

обособени позиции бяха поставени подписи на трима членове на комисията.                       

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата опаковка и провери 

съответствието им с чл. 39 от ППЗОП. 

 

III. След като беше отворена и последната постъпила оферта, председателят на комисията 

уведоми, че с това е приключила публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията ще провери съответствието на документите и информацията в опаковката за 

съответствие към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в 

съответствие с разпоредбите на чл. 39 от ППЗОП в закрито заседание. 

Участниците ще бъдат уведомени относно наличието и редовността на представените 

документи, като им се изпрати протокол с констатациите. Участниците ще бъдат уведомени писмено, 

по факс или по електронна поща относно датата и часа на следващото открито заседание на комисията 

за отваряне на пликовете с „Предлагани ценови параметри”. Уведомителното писмо ще бъде 

публикувано на „Профила на купувача” към обществената поръчка с горепосочения предмет на 

интернет страницата на предприятието. 

Председателят на комисията закри публичното заседание. 

Настоящият протокол № 1 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 23.02.2017 

г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: ..............(п)................... 

                         /Недка Костуркова/ 

 

Членове: 

1. ..............(п)......................  

   /Бойка Дунчева/ 

 

2. ............(п).................... 

   /техн. Денка Панчовска/ 

 

3. ...............(п)................... 

  /инж. Ганчо Гулеков/ 

 

4. .............(п).................... 

  /Елена Сиракова/ 

 

 

             /п/ – заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


