
 

 

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   
 

№ 2/23.02.2017 год. 

 
 На 21.02.2017 г., в 11.00 часа на закрито заседание, в изпълнение на Заповед № 

27/21.02.2017 г. на Директора на ТП ДГС „Панагюрище” се събра назначената от него комисия, 

за да продължи своята работа по разглеждане на документите за съответствието им с чл. 39 от 

ППЗОП, които се съдържат в общата опаковка на участниците по 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.1 За офертата на участник № 1 – „Свекатекс” ЕООД се установи следното:  В 

опаковката са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание в раздел V 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИTE ДОКУМЕНТИ, буква В) – Изисквания към 

съдържанието и обхвата на офертата, т. 2 – Разпределение и съдържание на офертите от 

документацията и същите са редовни, както следва:  

 

1. Заявление за участие – Образец №1; 

2. Опис на представените документи - Образец №2; 

3.    Единен европейски документ за обществените поръчки (ЕЕДОП) - Образец №9; 

    4. Техническо предложение, съдържащо: 

   4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Tехническата 

спецификация и изискванията на Възложителя – Образец № 6 – 1, съответно за обособена 

позиция № 1 и Образец № 6 – 2, съответно за обособена позиция № 2; 

    5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 

3; 

    6. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

  

Въз основа на горната констатация комисията допуска офертата на участника до 

следващия етап – проверка на Техническите предложения и за двете обособени позиции за 

съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

 

  I.2 За офертата на участник № 2 – „Елтех” ЕООД се установи следното:  

В опаковката са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание в раздел V 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИTE ДОКУМЕНТИ, буква В) – Изисквания към 
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съдържанието и обхвата на офертата, т. 2 – Разпределение и съдържание на офертите от 

документацията и същите са редовни, както следва:  

 

1. Заявление за участие – Образец №1; 

2. Опис на представените документи - Образец №2; 

3.    Единен европейски документ за обществените поръчки (ЕЕДОП) - Образец №9; 

    4. Техническо предложение, съдържащо: 

   4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Tехническата 

спецификация и изискванията на Възложителя – Образец № 6 – 1, съответно за обособена 

позиция № 1 и Образец № 6 – 2, съответно за обособена позиция № 2; 

    5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 

3; 

    6. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

  

Въз основа на горната констатация комисията допуска офертата на участника до 

следващия етап – проверка на Техническите предложения и за двете обособени позиции за 

съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

 

  I.3 За офертата на участник № 3 – „Панда Експерт” ООД се установи следното:  

В опаковката са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание в раздел V 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИTE ДОКУМЕНТИ, буква В) – Изисквания към 

съдържанието и обхвата на офертата, т. 2 – Разпределение и съдържание на офертите от 

документацията и същите са редовни, както следва:  

 

1. Заявление за участие – Образец №1; 

2. Опис на представените документи - Образец №2; 

3.    Единен европейски документ за обществените поръчки (ЕЕДОП) - Образец №9; 

    4. Техническо предложение, съдържащо: 

   4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя – Образец № 6 – 1, съответно за обособена 

позиция № 1 и Образец № 6 – 2, съответно за обособена позиция № 2; 

    5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 

3; 

    6. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

  

Въз основа на горната констатация комисията допуска офертата на участника до 

следващия етап – проверка на Техническите предложения и за двете обособени позиции за 

съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

 

II. Комисията в пълен състав продължи своята работа и разгледа Техническите 

преложения на участниците по реда на тяхното постъпване и установи следното:  

1. Относно Техническите предложения на участник № 1 –  „Свекатекс” ЕООД: 

Техническите предложения на участника, съответно за обособена позиция №1 и за 

обособена позиция №2, са изготвени по образци (Образец №6-1 и Образец №6-2), съобразно 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

2. Относно Техническите предложения на участник № 2 –  „Елтех” ЕООД: 

Техническите предложения на участника, съответно за обособена позиция №1 и за 

обособена позиция №2, са изготвени по образци (Образец №6-1 и Образец №6-2), съобразно 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 3. Относно Техническите предложения на участник № 3 –  „Панда Експерт” ООД: 

Техническите предложения на участника, съответно за обособена позиция №1 и за 

обособена позиция №2, са изготвени по образци (Образец №6-1 и Образец №6-2), съобразно 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

 



 III. След разглеждане на Техническите предложения на участниците, комисията 

единодушно реши, че документите и на тримата участника са изготвени в съответствие с  

разпоредбата на чл. 39 от ППЗОП и отговарят на подбора, заложен от Възложителя. 

 

  IV.  Допуснатите до разглеждане и оценка оферти в настоящата процедура се оценяват 

по критерий „най-ниска цена”.  

 

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

пликове „Предлагани ценови параметри” ще бъдат отворени на 01.03.2017 г. от 10.00 часа в 

административната сграда на ТП ДГС „Панагюрище”, находяща се на адрес: гр. Панагюрище, 

ул. „Райна Княгиня” № 26. 

 

Настоящият протокол № 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


