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       „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

Днес, 31.08.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай 

Хайтов”, с адрес: с. Хвойна, ул. „Кап. Петко Войвода” №2 се проведе открито 

заседание на комисията, за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”” по 

обособени позиции за срок от 36 месеца, съгласно Решение №218 от 05.06.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” за откриване на процeдура за възлагане 

на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №293/10.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Акад. Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, 

при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура по 

възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:30 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”. 

Членове: 

1.Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”; 

2. Гергана Станкова– гл.счетоводител  при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”. 

 Комисията установи, че в деловодството са постъпили следните документи в 

законоустановения срок въз основа на представения регистър с допълнително 

представените документи  изискани от участниците съгласно направените констатации 

Протокол №1 и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, както следва: 

- с вх.№2425/19.08.2020 г. от участника - „Хорека Логистик” ООД; 

- с вх.№2457/24.08.2020 г. от участника - „Селлекс” ЕООД. 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на всички изискуеми документи 

представени от участниците в процедурата относно съответствието им с изискванията и 

предварително обявените условия на поръчка. 

Пред изчерпателен преглед на съдържанието на представените оферти и 

допълнително изисканите документи от участниците, комисията не констатира други 

несъответствия по отношение на личното състояние и критериите за подбор както и по 

обявените условия за останалите участници в процедурата, за което единодушно реши 

за допусне следните участници в процедурата  до разглеждане на техническите 

предложения, както следва: 

 1. „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД - за обособена позиция №2;  

2.  „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД - за обособена позиция №1 И №2; 

3. „КНИЖОВНОСТ 96” ООД - за обособена позиция №1 и №2; 

4.  „СЕЛЛЕКС” ЕООД - за обособена позиция №2; 

5. „ТОНЕР СЪПОРТ” ООД -  за обособена позиция №2; 

6. „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД - за обособена позиция №1 и №2; 

 

 След това комисията пристъпи към разглеждането на техническите предложения 

на допуснатите участници на закрити заседания проведени в периода – 31.08 - 

04.09.2020 г., и установи следното: 
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1. Относно техническото предложение на участника -  „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД 

за обособена позиция №2: 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№3б) съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №2, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП.  

  

2. Относно техническото предложение на участника - „Офис Консумативи” ООД 

за обособена позиция №1: 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение №3) 

съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №1, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП. 

 

2.1. Относно техническото предложение на участника - „Офис Консумативи” 

ООД за обособена позиция №2: 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№3б) съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №2, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП.  

 

3. Относно техническото предложение на участника - „Книжовност 96” ООД за 

обособена позиция №1: 

 Участникът е представил техническо предложение, което не съдържа всички 

посочени артикули от Възложителя, съгласно утвърдената Техническа спецификация 

/Приложение №2/ от документацията за участие и по-конкретно посочените по-долу 

артукули от I, V и VII група: 

  

№ АРТИКУЛ /ГРУПА 
МЕРНА 

ЕДИНИЦА 

9 
Паус формат А3 - 90-95 гр./м2/500 л. в пакет/ 1 пакет 

72 
Молив автоматичен – 0.5 мм, с ергометрична грип зона и 

ингрирана в капачката гума за триене   
1 кутия 
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73 
Молив автоматичен – 0.7 мм, с ергометрична грип зона и 

ингрирана в капачката гума за триене   
1 кутия 

74 
Моливи –цветни, комплект 12 цвята в опаковка 1 опаковка 

145 
Фотохартия А4 /20 л. в пакет/ Алкална батерия тип АА, LR6, 

1.5V, 2100 mAh, 4 броя в блистер 
1 опаковка 

146 
Алкална батерия тип ААА, LR03, 95V, 95 mAh, 4 броя в 

блистер 
1 опаковка 

147 
Алкална батерия 2032-3V 1 опаковка 

 

 

 Видно от констатацията по-горе техническо предложение за изпълнение на 

поръчката /приложение №3/ не отговоря на предварителнто обявените условия и 

утвърдената техническа спецификация /Приложение №2/ съгласно влязлата в сила 

документация за участие. Така констатираният порок в техническото предложение на 

участника не може да бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по 

разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците тя е стриктно обвързана 

от нормативната уредба в областта на възлагане на обществените поръчки - Закона за 

обществените поръчки, Правилника за прилагането му и от конкретните условия, 

заложени от Възложителя в решението за откриване и одобрените с него обявление, 

документация и приложения към нея. 

 Посоченото по-горе съществено несъотвествие, представляващо противоречие в 

техническото предложение на участника не би могло да бъде отстранено чрез 

отправяне на запитване по чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Комисията няма правомощия да санира самостоятелно противоречия, неясноти и липси 

в офертите на участниците, а доколкото в Обявление с наш. изх.№1649/05.06.2020 г. 

възложителят изрично е записал, че не се допуска представяне на вариативност в 

офертите на участниците. Също така помощният орган на възложителя счита, че няма 

правомощието да дописва и тълкува разширително факти и обстоятелства, които 

липсват и не съществуват в Техническото предложение за изпълнение на участника. 

Относно липсващите артикули в представеното Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката, комисията счита, че същото не отговаря на изискванията на 

възложителя, като целта на провеждане на поръчката е не просто да се осигури 

изпълнение, а то действително да отговаря на изискванията, поставени от възложителя 

при обявяване на процедурата.  

 Помощният орган на възложителя е задължен на първо място да спазва 

заложените в документацията изисквания на възложителя, доколкото това е условие за 

законосъобразно провеждане на процедурата. Всяка оферта, несъобразена с условията 

на възложителя, трябва да се отстрани, на основание на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП като 

неподходяща, по смисъла на т. 25 от § 2 от ДР на ЗОП (оферта, която не отговаря на 

техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката). В този 

смисъл е и практиката - Решение № 306/07.03.2019 г. на КЗК, потвърдено с Решение № 

8594/07.06.2019 г. на ВАС, в което изрично се подчертава също и че: „След като 

участникът във възлагателната процедура сам изготвя техническото си предложение, 

той носи и отговорността за допуснатите в него грешки, несъответствия или липсата на 

посочване на задължително условие при техническото предложение, което е станало 

задължително, както за възложителя, така и за участниците в процедурата и за всички 

тях е налице задължение стриктно да се съобразяват със заложените условия и да 
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представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. При положение, че 

решението за откриване е влязло в сила и не е постъпило предложение за промяна на 

изискванията на възложителя или искане за разяснения по документацията за участие, 

всички изисквания са били задължителни за участниците в процедурата и съобразно чл. 

101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия като има възможност на основание чл. 101, ал. 7 

от ЗОП до изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите 

всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението 

или офертата си.“ 

 Поради изложените мотиви и във връзка с гореизложеното, комисията счита, че 

Техническото предложение на участника – „Книжовност 96“ ООД за тази позиция не 

отговаря на предварително обявените условия, посочени в Документация за участие и 

Техническата спецификация на поръчката, поради което, на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани от участие в обществената поръчка 

цитирания по-горе участник. 

 

 

3.1. Относно техническото предложение на участника - „Книжовност 96” ООД за 

обособена позиция №2: 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№3б) съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №2, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП. 

 
4. Относно техническото предложение на участника-„Селлекс” ЕООД, за 

обособена позиция №2: 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№3б) съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №2, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП. 

 
5. Относно техническото предложение на участника - „Тонер Съпорт” ООД  за 

обособена позиция №2: 

 Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№3б) съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №1, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката, прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП.  
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6. Относно техническото предложение на участника - „Хорека Логистик” ООД  за 

обособена позиция №1: 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение №3) 

съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №1, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП. 

 

6.1.  Относно техническото предложение на участника -„Хорека Логистик” ООД  

за обособена позиция №2: 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№3б) съдържа предвидените от Възложителя дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага срокове за доставка в размер на 3 /три/ работни дни за 

извършвани на доставките на артикулите, след заявка от възложителя, както в 

съответствие и изискванията описани в Техническата спецификация – Приложение №2, 

от съответстващата документация в частта за обособена позиция №2, декларира, че 

представения от него участник ще се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката прилага и изискуемите документи по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП. 

 
III. След разглеждането на техническите предложения на допуснатите 

участници в процедурата, комисията единодушно и мотивирана от горе изложените 

констатациите в настоящия протокол, както от Протокол №2 реши, че документите на 

участниците са изготвени в съответствие на чл.39 ППЗОП и отговарят на критериите за 

подбор заложени от Възложителя, въз основа на което допуска до разглеждане на 

предложените ценови оферти следните участници - „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД, 

„ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД, „СЕЛЛЕКС“ 

ЕООД, „ТОНЕР СЪПОРТ“ ООД и „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД. 

      IV. Допуснатите оферти на цитираните по-горе участници до разглеждане и 

оценка  на представени от тях ценовите предложения в пликове с надпис:„ Предлагани 

ценови параметри” в настоящата процедура за обособени позиции №1, и №2 ще 

бъдат оценявани по критерий - Икономически най-изгодна оферта се определя на 

основа на критерии за възлагане -  „Най- ниска цена”, съгласно чл.70, ал.1, т.1 от ЗОП.  

 

    V. На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията следва да уведоми 

участниците, че пликовете с  надпис:  „ Предлагани ценови параметри” във въпросната 

процедура ще бъде отворени на следващото открито заседание на комисията, което ще 

се проведе на 10.09.2020 г. от 10:30 ч. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”, находяща се в  с. Хвойна, ул.”Кап. Петко Войвода” №2. 

Настоящият протокол №2 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

04.09.2020 г..   

Председателят на комисията закри заседанието. 
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                                                                  КОМИСИЯ:                   

 

                                            Председател:  ......……*/п/….…………. 

                                                                       /инж.Даниела Делисивкова/       

Членове: 

          1. …………*/п/…..…………                           2..…………*/п/…..………….                    

                 /Ангел Безергянов/                                      /Гергана Станкова/       

 

 

 
 

*Забележка: Подписите са заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 


