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 УТВЪРЖДАВАМ, 

Директор на ТП“ДГС-Триград“: чл.2 от ЗЗЛД     
           инж. Захарина Бакларева 

 
Дата: 09.Март 2017 г.      

 

 
 

П Р О Т О К О Л 
рег.№    24      . 
    (по регистър на протоколи) 

 

 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“ 

Днес, 08.03.2017г. от 10:00ч. в административната сградата на ТП“ДГС–Триград” 
комисия, назначена със Заповед №72/08.03.2017г. на Директора на ТП“ДГС–Триград”, в състав: 

Председател: Десислава Кокутева –„Юрисконсулт” в ТП“ДГС-Триград“ 
Членове:      1. инж.Николай Юруков - „Заместник директор” в ТП“ДГС-Триград“ 

                                            2. Станислав Малковски  - „Главен счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            3. инж. Пламен Малковски – „Лесничей“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            4. Сидер Мишев – „Технолог по дърводобива“ в ТП“ДГС-Триград“ 

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за обявената обществена 
поръчка. 
   Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията. 

Комисията започна своята работа след получаване на постъпилите оферти, съгласно 
регистъра за приетите оферти за участие в обществената поръчка.    

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП заседанието на комисията е публично и на него могат 
да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
   На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители на  
средствата за масово осведомяване. 

 I. На председателя на комисията бяха предоставени регистрираните за участие оферти, 
ведно с водения Регистър. 

Видно от предоставеният „Регистър на приетите оферти за участие в открита процедура“ 
в срока, определен за подаване на оферти – 07.03.2017г. са постъпили 6 (шест) оферти, а 
именно: 

1. Оферта с вх.№543/06.03.2017г., подадена в 14:00 часа от „ВИВАН ХЕЛТ 
ПРОДЖЕКТС“ ООД; 

2. Оферта с вх.№544/06.03.2017г., подадена в 14:02 часа от „ЕЛТЕХ“ ЕООД; 
3. Оферта с вх.№555/07.03.2017г., подадена в 14:05 часа от „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД; 
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4. Оферта с вх.№556/07.03.2017г., подадена в 14:10 часа от „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ 
ООД; 

5. Оферта с вх.№557/07.03.2017г., подадена в 14:38 часа от „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД; 
6. Оферта с вх.№560/07.03.2017г., подадена в 16:00 часа от „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД. 

II. Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на регистъра за 
приетите оферти за участие в процедурата, след което подписаха декларация, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 III. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 
оповести съдържанието им. 

1. Офертата на „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД е постъпила в указания от 
Възложителя срок, като същата е запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На 
същата е  отбелязано, че офертата е за участие  в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 
включително и рекламни материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 
месеца“. 
  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата 
опаковка, а именно: 

 Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 3;  

 Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за 
участие в откритата процедура– Приложение №3а;  

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №4 ; 
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици– Приложение №4а; 

 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
 Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
 Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
 Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  
  В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника. 

2. Офертата на „ЕЛТЕХ“ ЕООД  е постъпила в указания от Възложителя срок, като същата 
е запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е  отбелязано, че 
офертата е за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 
материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“. 
  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата 
опаковка, а именно: 

 Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 3;  

 Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за 
участие в откритата процедура– Приложение №3а;  

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №4 ; 
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици– Приложение №4а; 

 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
 Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
 Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
 Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  
  В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника. 
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3. Офертата на „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД е постъпила в указания от Възложителя срок, 
като същата е запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е  
отбелязано, че офертата е за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 
включително и рекламни материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 
месеца“. 
  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата 
опаковка, а именно: 

 Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 3;  

 Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за 
участие в откритата процедура– Приложение №3а;  

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №4 ; 
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици– Приложение №4а; 

 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
 Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
 Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
 Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  
В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника. 

4. Офертата на „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД е постъпила в указания от Възложителя срок, 
като същата е запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е  
отбелязано, че офертата е за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 
включително и рекламни материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 
месеца“. 
  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата 
опаковка, а именно: 

 Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 3;  

 Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за 
участие в откритата процедура– Приложение №3а;  

 Декларация по чл.44, ал.2 от ППЗОП, във връзка с чл.67, ал.3 от ЗОП; 
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици– Приложение №4а; 

 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
 Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
 Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
 Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  
В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника. 

5. Офертата на „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД е постъпила в указания от Възложителя срок, 
като същата е запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е  
отбелязано, че офертата е за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 
включително и рекламни материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 
месеца“. 
  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата 
опаковка, а именно: 

 Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 3;  



4 
 

 Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за 
участие в откритата процедура– Приложение №3а;  

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №4 ; 
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици– Приложение №4а; 

 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
 Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
 Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
 Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  
В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника. 

6. Офертата на „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД е постъпила в указания от Възложителя срок, като 
същата е запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е  отбелязано, че 
офертата е за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 
материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“. 
  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в общата 
опаковка, а именно: 

 Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 3;  

 Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за 
участие в откритата процедура– Приложение №3а;  

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №4 ; 
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици– Приложение №4а; 

 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
 Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
 Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
 Отделен запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  
В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника. 

С извършване на горните действия приключи публичната част на заседанието в 11:15 
часа. 

Комисията ще разгледа подробно документите и информацията в представените оферти 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, в съответствие с чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, в закрито заседание, за което ще състави 
протокол. 

Участниците в процедурата ще бъдат уведомени относно наличието и редовността на 
документите, като им се изпрати протокол с констатациите на комисията. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 
08.03.2017г. в два еднообразни екземпляра – един за прилагане към документацията на 
процедурата и един за  прилагане към Регистър „Протоколи“. 
 

Председател чл.2 от ЗЗЛД                                                                      2 чл.2 от ЗЗЛД     

                                 /Десислава Кокутева/                                                  /Станислав Малковски/                                                     
 

Членове: 1 чл.2 от ЗЗЛД                                                                    3 чл.2 от ЗЗЛД     

                 /инж.Николай Юруков/                                                    /инж.Пламен Малковски/ 

   
                                                                                                      4 чл.2 от ЗЗЛД        

                                                                                                                /Сидер Мишев/ 


