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 УТВЪРЖДАВАМ, 

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

 
Дата: 13 Април 2017 г.      

 

 

Д О К Л А Д 
 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №72/08.03.2017г. на Директора 

на ТП“ДГС–Триград” със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите офертите, както и да 

класира участниците подали оферти 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“ 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Назначената от Вас комисия започна своята работа на 08.03.2017г. от 10:00ч. в 
административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, като съгласно Ваша Заповед №65/06.03.2017г.  
тя е състав, както следва: 

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“ 

Резервни членове: 

                                           1. Емил Митков Чолаков - „Старши лесничей” в ТП“ДГС-Триград“ 
                                           2. Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 

Комисията започна своята работа, след получаване на постъпилите оферти, съгласно 
регистъра за подадени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 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; 
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. 

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. 

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

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН 
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД” 

   
с.Триград, обл.Смолян, тел:0884326997,e-mail:dgstrigrad@ucdp-smolian.com 
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По време на публичната част от заседанието, комисията извърши действията по чл. 54, ал. 3, 4 
и 5 от ППЗОП. Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното 
постъпване. Оповести се съдържанието на документите, както и съдържащите се в тях отделени 
запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на всеки от участниците, както и всеки от пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. След извършване на описаните действия, приключи публичната 
част от заседанието на комисията. 

Горе описаните действия на комисията са отразени в Протокол №24 от 08.03.2017г., 
приложен към настоящия доклад. 

На 10.03.2017г. от 10:00 часа в административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, комисията 
се събра на закрито заседание, за да разгледа подробно документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, 
съдържащи се в представените оферти за участие в процедурата и да провери тяхното съответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Офертата подадена от „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД съдържа следните документи: 

➢ 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. 
 

В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи 
следните липси, непълноти или несъответствие на информацията: 

Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от управителя Иван Кирилов. В т.4, Раздел IV  
от документацията е записано: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 
ЕЕДОП се изготвя по образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от ППЗОП.  

При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че участникът има 
вписани двама съдружници. Съгласно чл.54, ал2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се 
отнасят за лицата, който представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и 
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези 
органи. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, участникът следва да представи нов 
ЕЕДОП подписан и от всички лица по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 
2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е 
налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояния, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в 
отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 
след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

Офертата подадена от „ЕЛТЕХ“ ЕООД  съдържа следните документи: 
➢ 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; 
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➢ Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8. 
 

В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи 
следните липси, непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 

Не е попълнена информацията в Част II:Информация за икономическия оператор, буква 
„д“:Икономическия оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 
във всяка държава членка? 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „ЕЛТЕХ“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

Офертата подадена от „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД съдържа следните документи: 
➢ 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. 
 

При разглеждане на представените документи, комисията установи следните липси, 
непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 

Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от управителя Марио Димитров. В т.4, Раздел 
IV от документацията е записано: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 
ЕЕДОП се изготвя по образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от ППЗОП.  

При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че участникът има 
вписани двама съдружници. Съгласно чл.54, ал2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се 
отнасят за лицата, който представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и 
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези 
органи. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, участникът следва да представи нов 
ЕЕДОП подписан и от всички лица по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 
2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е 
налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояния, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в 
отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

Офертата подадена от „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД съдържа следните документи: 
➢ 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; 
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➢ 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. 
 

В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи, че 

участникът е представил Декларация съгласно чл.44, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.67, ал.3 от ЗОП 

вместо ЕЕДОП. В декларацията е посочено, че е осигурил пряк и неограничен достъп по електронен 

път до вече изготвен и подписан ЕЕДОП, потвърдена е актуалността на данните и автентичността на 

подписа, както и електронен адрес: https://horeka-logistik.alle.bg/.  

Комисията извърши проверка на ЕЕДОП достъпен на интернет страницата на участника и 

констатира следното: 

➢ В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка не е посочен 
възложителя и название или кратко описание на поръчката. Съгласно чл.67, ал.3 от ЗОП кандидатите 
и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за 
обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е 
актуална. От попълнения ЕЕДОП не става ясно по коя предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка е бил използван.  

Във връзка с изложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията единодушно 
реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол участникът – 
„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

Офертата подадена от „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД съдържа следните документи: 
➢ 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. 
 

При разглеждане на представените документи, комисията установи следните липси, 
непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 

Не е попълнена информацията в Част II:Информация за икономическия оператор, буква 
„д“:Икономическия оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 
във всяка държава членка? 

Представеният ЕЕДОП е подписан само от управителя Славчо Каракашев. В т.4, Раздел IV от 
документацията е записано: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 
ЕЕДОП се изготвя по образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от ППЗОП.  

При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че участникът има 
вписани съдружници. Съгласно чл.54, ал2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за 
лицата, който представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. 
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП 
подписан и от всички лица по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП се отнасят за повече от едно лице всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояния, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 

https://horeka-logistik.alle.bg/
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участникът – „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. 

Офертата подадена от „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД съдържа следните документи: 
➢ 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. 

 

При разглеждане на представените документи, комисията установи следните липси, 
непълноти или несъответствие на информацията в представеният ЕЕДОП: 

Не е попълнена информацията в Част II:Информация за икономическия оператор, буква 
„д“:Икономическия оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 
във всяка държава членка? 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията единодушно 
реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол участникът – „ОФИС 
ЛИНИЯ“ ЕООД може да представи нов ЕЕДОП и или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие. 

Горе описаните действия и констатации на комисията са отразени в Протокол №25 от 
10.03.2017г., приложен към настоящия доклад. 

На 29.03.2017г. от 10:00 часа в административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, комисията 
се събра на закрито заседание да разгледа допълнително представените документи относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя, като комисията беше в следния състав: 

Председател: Десислава Кокутева  – „Юрисконсулт“ в ТП“ДГС–Триград”; 
Членове:     1. Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ 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“. 

Председателят на комисията провери присъствието на членовете на комисията. Редовният 
член на комисията инж. Пламен Малковски – „Лесничей“ в ТП“ДГС-Триград“ отсъстваше и бе заменен 
от резервен член на комисията, а именно Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“, 
която се запозна с регистъра на постъпилите оферти, констатациите на комисията, отразени в 
Протокол №24/08.03.2017г. и Протокол №25/10.03.2017г. и подписа декларация по чл.103, ал.2 от 
ЗОП.  

Комисията установи, че Протокол №25 от 10.03.2017г. e изпратен до всички участници в 
процедурата на 13.03.2017г. на посочена от тях електронна поща. Всички участници в процедурата са 
потвърдили получаването на протокола. 

Съгласно взетите решения, отразени в Протокол №25 от 10.03.2017г., участниците по 
отношение на които е установено липси, непълноти или несъответствие на информацията могат в 
срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола да представят нов ЕЕДОП и или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  

В определеният срок в деловодството на ТП“ДГС-Триград“, съгласно водения регистър, 
постъпиха и са регистрирани допълнителни документи от участниците, описани по реда на тяхното 
постъпване, както следва: 

1. Допълнителни документи с вх.№644/15.03.2017г., постъпили в 15:50 часа от „ХОРЕКА 
ЛОГИСТИК“ ООД; 

2. Допълнителни документи с вх.№645/15.03.2017г., постъпили в 16:55 часа от „ВИВАН ХЕЛТ 
ПРОДЖЕКТС“ ООД; 
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3. Допълнителни документи с вх.№646/15.03.2017г., постъпили в 16:56 часа от 
„ЕЛТЕХ“ ЕООД; 

4. Допълнителни документи с вх.№649/16.03.2017г., постъпили в 11:54 часа от „ОФИС 
ЛИНИЯ“ ЕООД; 

5. Допълнителни документи с вх.№669/20.03.2017г., постъпили в 11:00 часа от 
„КНИЖОВНОСТ 96“ ООД; 

6. Допълнителни документи с вх.№670/20.03.2017г., постъпили в 12:00 часа от „ПАНДА 
ЕКСПЕРТ“ ООД. 

С оглед на гореизложеното комисията констатира, че указаният срок е изтекъл, 
допълнителните документи са постъпили в срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, пристъпи към 
разглеждане на  допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към отваряне на допълнително 
представените от участниците документи по реда на тяхното постъпване, а именно: 

 
➢ Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП, който е изготвен и подписан съобразно изискванията 
на Закона за обществените поръчки и на възложителя.  

Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ХОРЕКА 
ЛОГИСТИК“ ООД е представил всички необходими документи, доказващи съответствието с 
изискванията към личното състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. 

➢ Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, който е изготвен и подписан съобразно изискванията 

на Закона за обществените поръчки и на възложителя.  
Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ВИВАН ХЕЛТ 
ПРОДЖЕКТС“ ООД е представил всички необходими документи, доказващи съответствието с 
изискванията към личното състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. 

➢ Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който констатираните от комисията несъответствия 
са отстранени. 

Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ЕЛТЕХ“ ЕООД е 
представил всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

➢ Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който констатираните от комисията несъответствия 

са отстранени, както и Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от 
Национална агенция по приходите.  

Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД е 
представил всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

➢ Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от управителя и ЕЕДОП за всеки от 

съдружниците.   
Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „КНИЖОВНОСТ“ ООД е 
представил всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

➢ Участник „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 
При разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че 

участникът е представил ЕЕДОП, като на последната страница от същия липсва подписът на едно от 
посочените лица.  

С така представеният ЕЕДОП участникът не е отстранил констатираните от комисията липси, 
непълноти или несъответствие на информацията, подробно описани в Протокол №25 от 10.03.2017г.  

 Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП липсата на основанията за отстраняване се декларират чрез 
представяне на ЕЕДОП. С разпоредбата на чл.54 от ЗОП са въведени императивни изисквания по 



7 
 

отношение на личното състояние на участниците.Освен основанията за задължително отстраняване 
от процедури, разпоредбата определя и кръга от лицата, по отношение на които се отнасят 
основанията, изброени в чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. Конкретизирането на лицата по чл.54, ал.2 от 
ЗОП е регламентирано в чл.40 от ППЗОП. Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, 
ал.2 от ЗОП са: 

• Лицата, които представляват участника или кандидата; 
• Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
• Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членове на  
управителните или надзорните органи.  

Комисията счита, че липсата на основанията за отстраняване посочени в чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
следва да бъде удостоверена  и от съдружника чрез представяне на ЕЕДОП.  

В случай, че участник не е предоставил по надлежен начин информация, свързана с 
удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, участникът 
следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно взе следното решени: Да предложи 
на възложителя отстраняването от участие в процедурата на участника „ПАНДА 
ЕКСПЕРТ“ ООД на основание чл.54, ал.1, т.5, буква “б“ от ЗОП – не е представил изискваща се 
информация, свързана с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл.54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за 
които се установи, че са представили всички необходими документи, доказващи съответствието с 
изискванията към личното състояние и отговарят на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, а именно: 

1. Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД; 
2. Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООД; 
3. Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД; 
4. Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД; 
5. Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД. 
При подробно разглеждане на техническите предложения на участниците допуснати до този 

етап на процедурата, комисията установи следното: 

1. Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД 
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил 
с изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД до отваряне на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

2. Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООД 
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил 
с изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ЕЛТЕХ“ ЕООД до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

3. Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил 
с изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД до отваряне на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

4. Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД  
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Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил 
с изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД до отваряне на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

5. Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил 
с изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД до отваряне на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

След извършване на горните действия, комисията реши следващото открито заседание по 
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници да се състои на 04.04.2017г. от 10:00 
часа в административната сграда на ТП“ДГС–Триград”, с. Триград, община Девин, област Смолян, за 
което участниците в настоящата обществена поръчка ще бъдат уведомени, не по – късно от два 
работни дни от посочената дата, най – малко чрез съобщение в профила на купувача. 

Действията на Комисията, по разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на участниците, са отразени в 
Протокол №39 от 29.03.2017г., приложен към настоящия доклад. 

 
Следващото заседание на комисията се проведе на 04.04.2017г. от 10:00 часа в 

административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, като комисията беше в следния 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“ 

Комисията 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. 

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: 

 Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД 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. 

Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООДпредлага 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. 

Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 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. 



9 
 

Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД 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. 

Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 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. 

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 изиска 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. 

За действията и констатациите на комисията от проведеното на 04.04.2017г. заседание е 
съставен Протокол №45/04.04.2017г., приложен към настоящия доклад. 

 

Последното заседание на комисията се проведе на 12.04.2017г. от 10:00 часа в 
административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, като комисията беше в следния 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. Емил Чолаков - „Старши лесничей” в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            4. Сидер Мишев – „Технолог по дърводобива“ в ТП“ДГС-Триград“ 
 

Комисията се събра със задача да разгледа изисканата на основание чл.72, ал.1 от ЗОП 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от участника „ОФИС ЛИНИЯ“ 
ЕООД цена за изпълнение на поръчката, 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 се налага да 
бъде заменен от резервен член на комисията. В предходните две заседания на комисията той бе 
заместван от Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“. Установи се, че Ирина 
Хаджийска също отсъства, поради което на заседанието присъстваше резервния член на комисията, а 
именно Емил Чолаков - „Старши лесничей” в ТП“ДГС-Триград“. Председателят на комисията запозна 
резервния член с регистъра на постъпилите оферти, действията, както и констатациите на 
комисията до този етап на процедурата, след което Емил Чолаков попълни и подписа декларация по 
чл.103, ал.2 от ЗОП.  

Комисията констатира, че на основание чл.72, ал.1 от ЗОП е изпратено писмо с 
изх.№873/05.04.2017г., с което на участника „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД е определен 5(пет) дневен срок за 
представяне на подробна писмена обосновка за предлаганата от него цена за изпълнение на 
обществената поръчка. 

Видно от Регистъра, воден в ТП „ДГС – Триград”, в срока, даден от комисията е постъпила 
писмена обосновка от „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД с вх.№888/07.04.2017г. Комисията установи, че 
писмената обосновка е постъпила в указания срок. 

В обосновката си участникът посочва следните обстоятелства: 
1. Фирмата е специализирана главно в извършването на доставки на канцеларски 

материали, оборудване и рекламни материали; 
2. Фирмата разполага с обучен персонал, както в областта на търговията, така и в 

създаването на офис оборудване, рекламни материали и извършване на услуги; 
3. Дейността се извършва при спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП; 
4. „Офис линия“ доставя канцеларски материали в над 50 обекта, от които и държавни горски 

стопанства; 
5. Дружеството осъществява собствен на голяма част от стоките, което обуславя по-ниските 

цени; 
6. Цените са определени за корпоративни клиенти, като продажбите за такива клиенти са с 

надценка 10% и 15%;  
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7. Участникът посочва, че изключително благоприятно условие за него е наличието на голям 
брой клиенти в района, където се извършват доставки три пъти седмично, което от своя страна води 
да намаляване на транспортните разходи и съответно по-ниските цени на стоките и материалите. 

При подробно разглеждане на писмената обосновка, комисията счита, че посочените в нея 
обстоятелства са пълни и обективни и обосновават предложената от участника цена за изпълнение 
на обществената поръчка.    

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.2 от ЗОП, комисията единодушно 
реши: Приема представената от участника „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД писмена обосновка. 

След извършване на горепосочените действия, комисията пристъпи към класиране. 
В т.2 на Раздел V от документацията за участие в настоящата обществена поръчка 

Възложителят е определил, че икономически най–изгодната оферта ще се определи въз основа на 
критерии „най-ниска цена“, предложена за цялостно изпълнение на обществената поръчка. 

Във връзка с направените констатации и на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията 
класира: 

НА ПЪРВО МЯСТО: „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД с предложена 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. 

НА ВТОРО МЯСТО:„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД с предложена 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. 

НА ТРЕТО МЯСТО: „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД с предложена 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. 

НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО: „ЕЛТЕХ“ ЕООД с предложена 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. 

НА ПЕТО МЯСТО: „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД с предложена обща стойност за 
изпълнение на обществената поръчка е в размер на 13 285.00 лв. (Тринадесет хиляди двеста 
осемдесет и пет лева) без ДДС. 

Действията на комисията по разглеждане и оценка на ценовите предложения са отразени в 
Протокол №47/12.04.2017г. 

С оглед направените констатации и взетите решение, комисията предлага на Възложителя да 
сключи договор с класирания на първо място участник: „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД, ЕИК 120562859, със 
седалище и адрес на управление: гр.Смолян, бул.“България“ №49. 

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 12.04.2017г., и 
заедно с протоколите и цялата документация събрана в хода на процедурата се предаде на 
възложителя за предприемане на действия по чл. 106, ал. 3 от ЗОП.  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Протокол №24 от 08.03.2017г.; 
2. Протокол №25 от 10.03.2017г.; 
3. Протокол №39 от 29.03.2017г.; 
4. Протокол №45 от 04.04.2017г.; 
5. Протокол №47 от 12.04.2017г.; 
6. Оферти на участниците.  

 

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/                                                    /Емил Чолаков/ 

   
                                                                                                     4 чл.2 от ЗЗЛД     

                                                                                                                                        /Сидер Мишев/  


