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         „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

 

 

                                                       РЕШЕНИЕ №345/04.09.2020 г. 

 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените 

резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол №1 от 10.07.2020 г., Протокол 

№2 от 20.08.2020 г. и доклад на комисията назначена със Заповед №291/10.07.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира 

постъпилите оферти в ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов ”, за участие в процедура открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали, оборудване и принадлежности, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

за нуждите на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов““ за срок от 36 месеца. 

                                                               

                                                                 О Б Я В Я В А М: 

I. Класиранието на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включени в списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ ДГС Акад. Николай 

Хайтов““ за срок от 36 месеца: 

 

На първо място участника – „Офис Трейдинг България” ЕООД, с ЕИК:200664302 

със седалище и адрес на управлениe: гр. Попово, ул. „Райко Даскалов” №16 представлявано от 

Иван Запрянов в качеството му на управител с предложена  стойност за изпълнение на 

поръчката в общ размер на 39,66 лева (тридесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки) без 

ДДС, образувана при единични цени на артикулите, по единични бройки, описани в таблицата, 

съгласно Приложение № 9.   

На второ място – няма класиран участник, защото на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП 

настоящата обществена поръчка е предвидена за специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и 

професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. 

Във тази връзка и на основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП в процедурата за възлагане на 

запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат 

само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП, в настоящия случай 

споменатия по-горе участник представлява такъв тип специализирано предприятие по смисъла 

на чл.12 от ЗОП. 

 

 Мотиви за постановеното класиране: Участникът отговарят на всички изисквания на 

Закона за обществените поръчки, както и на предварително обявените от Възложителя условия, 

посочени в документацията за участие в настоящата обществена поръчка, открита с Решение № 

271/05.06.2020 г. година на Директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”.  

 Офертата на участникът е разгледана и оценена съгласно предварително избрания 

критерий „най-ниска цена“ и постановеното класиране е съобразно направените от него 

предложения. 
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II. За изпълнител на обществената поръчка цитирания по-долу участник, както следва: 

 

1.  Класираният на първо място участник - „Офис Трейдинг България” ЕООД, с 

ЕИК:200664302 със седалище и адрес на управлениe: гр. Попово, ул. „Райко Даскалов” №16 

представлявано от Иван Запрянов в качеството му на управител с предложена  стойност за 

изпълнение на поръчката в общ размер на 39,66 лева (тридесет и девет лева и шестдесет и шест 

стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на артикулите, по единични бройки, 

описани в таблицата, съгласно Приложение № 9. 

 

 Отстранени участници:  няма. 

 

III. На основание чл.36а, ал.1, т.2 и т.5 от ЗОП, настоящото решение и  протоколите и 

окончателния доклад на комисията за провеждане на процедурата, да бъдат публикувани в 

електронната преписка на обществената поръчка в Профила на купувача  на интернет 

страницата на ЮЦДП-гр.Смолян, в срока по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП. 

 

IV. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква “а“ от ЗОП жалба срещу решението на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 

получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. 

Витоша № 18, с копие и до Възложителя. 

 

       

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ 

Директор на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов 

/инж. Борис Къдрински/                       

 

 Забележка: Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)   

 


