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 УТВЪРЖДАВАМ, 

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

 
Дата: 06 Април 2017 г.      

 

 
 

П Р О Т О К О Л 
рег.№    45      . 
    (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, 04.04.2017г. 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. Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            4. Сидер Мишев – „Технолог по дърводобива“ в ТП“ДГС-Триград“ 

се събра със задача да отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
участниците подали оферти за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 
и допуснати до този етап на процедурата, да оцени постъпилите оферти, както и да класира 
участниците в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. 

Председателят на комисията провери присъствието на членовете на комисията. Редовният 
член на комисията инж. Пламен Малковски – „Лесничей“ в ТП“ДГС-Триград“ отсъства и бе 
заменен от резервен член на комисията, а именно Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-
Триград“.    

Комисията установи, че със съобщение Изх.№768/30.03.2017г., публикувано на 30.03.2017г. 
на профила на купувача, е уведомила участниците за датата и часа на отваряне на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП. 

На публичната част от заседанието на комисията, не присъстваха участниците в процедурата, 
включително техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ 
1. Членовете на комисията установиха, че пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участниците допуснати до този етап на процедурата са запечатани, непрозрачни и с 
ненарушена цялост. 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН 
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД” 
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2. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите и 
оповести ценовите предложения, както следва: 

2.1.  Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД  
Участникът предлага обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер 

на 13 285.00 лв. (Тринадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева) без ДДС. 

2.2. Участник  „ЕЛТЕХ“ ЕООД 
Участникът предлага обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер 

на 9 538.41 лв. (Девет хиляди петстотин тридесет и осем лева и четиридесет и една 
стотинки) без ДДС. 

2.3. Участник  „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД  
Участникът предлага обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер 

на 8 759.46 лв. (Осем хиляди седемстотин петдесет и девет лева и четиридесет и шест 
стотинки) без ДДС. 

2.4. Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД 
Участникът предлага обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер 

на 9 202.59 лв. (Девет хиляди двеста и два лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС. 

2.5. Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 
Участникът предлага обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер 

на 7 763.42 лв. (Седем хиляди седемстотин шестдесет и три лева и четиридесет и две 
стотинки) без ДДС. 

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към детайлното 
разглеждане на ценовите предложения на участниците. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КЛАСИРАНЕ  
При детайлното разглеждане на представените от участниците ценови предложения, 

комисията констатира, че същите са изготвени в съответствие с изискванията и отговарят на 
предварително поставените от Възложителя условия, съгласно т.3.2. на Раздел IV:“Изисквания и 
указания при изготвяне и представяне на офертата“ от документацията за участие в настоящата 
обществена поръчка. 

При извършена проверка, комисията установи, че ценовото предложение на участника 
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите 
предложения на останалите участници. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията изисква от 
участника „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД да представи в 5-дневен срок от получаване на искането 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на 
обществената поръчката. 

 
След извършване на описаните действия, приключи днешното заседание на комисията. 

Заседанието приключи в 11:15 часа на 12.04.2017г. 
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 12.04.2017г. 

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/                                                    /Ирина Хаджийска/ 

   
                                                                                                      4 чл.2 от ЗЗЛД     

                                                                                                                /Сидер Мишев/ 


