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 ДО 

 ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

(инж. Станко Делиянчев) 
 

 

 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

 

Днес, 08.01.2021 г. в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, адрес: гр. 

Смолян, бул. България №83, се проведе открито заседание на комисията, за провеждане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и 

принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

закона за обществените поръчки за нуждите на ЦУ на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС 

„Смолян”, съгласно Решение № 5/29.05.2020г. на Директора на ТП ДГС „Смолян” за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Комисията, назначена със Заповед № 150/07.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС 

„Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС 

„Смолян”, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велизар Младенов – зам. директор на ТП ДГС „Смолян”. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Зорка Маринова – главен счетоводител при ТП ДГС „Смолян; 

2. инж. Гергана Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян; 

3. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 

4. Светлана Карапаунова – домакин при ТП ДГС „Смолян”; 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и съгласно изискванията на чл.60, ал. 1 от ППЗОП 

се състави настоящия доклад за резултата от работата на комисията. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. 

I.1. Със Заповед № 150/07.07.2020 г.  на Директора на ТП „ДГС Смолян” е назначена 

комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велизар Младенов – зам. директор на ТП ДГС „Смолян”. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Зорка Маринова – главен счетоводител при ТП ДГС „Смолян; 

2. инж. Гергана Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян; 

3. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 

4. Светлана Карапаунова – домакин при ТП ДГС „Смолян”; 

 

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС „Смолян”, при 

стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и 

принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

закона за обществените поръчки за нуждите на ЦУ на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС 

„Смолян”.  
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II. КАНДИДАТИ И УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА. 

1. „Транс Ко 04” ЕООД, адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” №139, с вх. 

№ 1872/03.07.2020 г. постъпила в 13:12 ч., за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от закона за обществените поръчки за нуждите 

на ЦУ на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС „Смолян”; 

2. „Офис Трейд България” ЕООД, адрес: гр. Попово, ул. „Райко Даскалов” №16 с 

вх. № 1889/06.07.2020 г. постъпила в 09:48 ч., за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от закона за обществените поръчки за нуждите 

на ЦУ на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС „Смолян”; 

3. „Книжовност 96” ООД, адрес: гр. Смолян 4700, бул. „България” № 28, с вх. № 

1901/06.07.2020 г., постъпила в 16:35 ч., за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от закона за обществените поръчки за нуждите 

на ЦУ на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС „Смолян”; 

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ 

НА ДОГОВОР: 

1. На първо място - участникът „Книжовност 96” ООД с общ брой точки – 100т. 

Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител класирания на първо 

място участника, получил най-голяма стойност за КО, а именно с „Книжовност 96” ООД 

с общ брой точки – 100т. 

 IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВА НА КАНДИДАТИ: 

 Комисията в пълен състав продължи своята работата и разгледа техническото 

предложение на участниците и след обобщаване на резултатите от разглеждането, установи 

следното: 

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3) на 

участника „Транс КО 04” ЕООД е по приложения образец на документацията и в 

съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок на доставка 3 (три) 

работни дни след заявка на възложителя и замяна на доставен артикул, за който е 

установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие на параметрите с тези 

от техническата спецификация и/или несъответствие в количествата в срок за доставка до 3 

(три) работни дни, считано от момента на констатацията.  

  Комисията установи, участникът не е представил доказателства, че предлаганите от 

него артикули (Пинчета – различни цветове, 30 бр. в опаковка, Кламери с триъгълен връх – 

25 мм,  100 бр.  в кутия, Кламери с триъгълен връх – 32 мм,  100 бр. в кутия, Кламери с 

триъгълен връх – 45 мм, 100 бр. в кутия, Кламери поцинковани с триъгълен връх, 28 мм, 70 

бр. в кутия, Кламери поцинковани с триъгълен връх, 50 мм, 70 бр. в кутия, Кламери малки 

28 мм – цветни) напълно отговарят на техническата спецификация, посочени в 

документацията, каквото е изискването посочено в Техническото предложение за 

изпълнение на поръчка - Приложение №3.  

  Съгласно т.1.4, буква А) от раздел V „ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН 

НОСИТЕЛ” от документацията за участие е предвидено, че техническото предложение за 

изпълнение на поръчка се изготвя съгласно Приложение №3. Образецът на „Техническото 
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предложение” е част от документацията за участие в обществена поръчка, одобрена с 

Решение за откриване на процедура № 5/29.05.2020г.на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 

документацията за участие са станали задължителни за всички участници в процедурата и 

комисията по провеждането й. В образеца по приложение №3 е предвидено, че към него 

участниците следва да представят доказателства (техническа документация, каталози, 

проспекти, брошури, протоколи от изпитване, сертификати или др.), които да 

удостоверяват, че предлаганите на тях артикули напълно отговарят на техническата 

спецификация, посочена в документацията. 

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага на 

възложителя за отстраняване на участника „Транс КО 04” ЕООД, на основание чл. 

107, т. 2, б. „а” от ЗОП. 

2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3) на 

участника „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е по приложения образец на 

документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага 

срок на доставка 3 (три) работни дни след заявка на възложителя и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие на 

параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в количествата в 

срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на констатацията.  

  Комисията установи, участникът не е представил доказателства, че предлаганите от 

него артикули (Касови ролки, термо – 55 мм /12 броя в опаковка/, Касови ролки, термо – 57 

мм /12 броя в опаковка/, Ролка за касов апарат 57 мм Ф48 термохартия, Класьор с метален 

кант, цветни корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба– А4 - 5 см, Класьор с 

метален кант, корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба, подходящ за документи с 

формат А4 –  7 см, Класьор мраморен от пресован картон, с мраморен ефект и защитен кант  

- 4 см, Класьор мраморен от пресован картон, с мраморен ефект и защитен кант  - 7 см, 

Класьор  А-4  метален кант /8 см/ два ринга, корици от полипропилен, прозрачен джоб на 

гърба с възможност за смяна на етикета, Папка PVC с перфорация, с прозрачно лице и 

плътен цветен гръб, формат А4, 25 бр. в опаковка, Папка бяла с машинка от картон 230 

г/м2, формат А4, 20 бр. в опаковка, Папка преписка – 230 г/м2 картон, различни цветове, 

230х320 мм, 10 бр. в опаковка, Папка дело от пресован картон с твърд гръб, 5 бр. в 

опаковка, Кабари – различни цветове, 30 бр. в опаковка, Пинчета – различни цветове, 30 бр. 

в опаковка, Кламери с триъгълен връх – 25 мм,  100 бр.  в кутия, Кламери с триъгълен връх 

– 32 мм,  100 бр. в кутия, Кламери с триъгълен връх – 45 мм, 100 бр. в кутия, Кламери 

поцинковани с триъгълен връх, 28 мм, 70 бр. в кутия, Кламери поцинковани с триъгълен 

връх, 50 мм, 70 бр. в кутия, Кламери малки 28 мм - цветни) напълно отговарят на 

техническата спецификация, посочени в документацията, каквото е изискването посочено в 

Техническото предложение за изпълнение на поръчка - Приложение №3.  

 Съгласно т.1.4, буква А) от раздел V „ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН 

НОСИТЕЛ” от документацията за участие е предвидено, че техническото предложение за 

изпълнение на поръчка се изготвя съгласно Приложение №3. Образецът на „Техническото 

предложение” е част от документацията за участие в обществена поръчка, одобрена с 

Решение за откриване на процедура № 5/29.05.2020г.на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 

документацията за участие са станали задължителни за всички участници в процедурата и 

комисията по провеждането й. В образеца по приложение №3 е предвидено, че към него 

участниците следва да представят доказателства (техническа документация, каталози, 

проспекти, брошури, протоколи от изпитване, сертификати или др.), които да 
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удостоверяват, че предлаганите на тях артикули напълно отговарят на техническата 

спецификация, посочена в документацията. 

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага на 

възложителя за отстраняване на участника „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на 

основание 107, т. 2, б. „а” от ЗОП. 

 

Приложение: 

1. Протокол № 1/07.07.2020 г.; 

2. Протокол № 2/11.11.2020 г.; 

3. Документация; 

4. Оферти.      

 

 

         Председател:………..(п)………… 

         / инж. Велизар Младенов / 

 

         Членове: 

         1. ………..(п)………… 

      / Зорка Маринова / 

 

         2. ………..(п)………… 

         /Христо Балабанов/ 

 

         3. ………..(п)………… 

         / инж. Гергана Шехова / 

 

         4. ………..(п)………… 

         / Светлана Карапаунова / 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата: 08.01.2021 г. 

Подпис…………(п)…….….. 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

(инж. Станко Делиянчев) 

 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата: 12.01.2021 г. 

Подпис…………(п)…….….. 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

(инж. Станко Делиянчев) 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 


