
П Р О Т О К О Л     №3 
 

Днес, 29.03.2017 г. в административната сграда на ТП ДГС „Смилян”, с 

адрес: с. Смилян, ул.”Девети септември” №101, общ. Смолян, се проведе 

открито заседание на комисията, за провеждане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП 

ДГС „Смилян” по обособени позиции”, съгласно Решение № 6 от 20.01.2017 г. 

на Директора на ТП ДГС „Смилян” за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №22/27.02.2017 г. на Директора на ТП ДГС 

„Смилян” със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и 

класира постъпилите оферти в ТП ДГС „Смилян” за участие в цитираната по-
горе процедура за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:30 часа 

в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Димитър Кьосев– зам.директор при ТП ДГС „Смилян”  

Членове:  
1.Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП ДГС „Смилян”; 
2. Зюмбюла Башева – оп. счетоводител при ТП „ДГС Смилян” – резервен 

член , замества Севда Кокаларова - гл.счетоводител при ТП ДГС „Смилян;  
3.Гергана Балджиева– лесничей при ТП ДГС „Смилян”; 
4.Милко Гюров - лесничей при ТП ДГС „Смилян”;  

 
Присъстваха всички членове на комисията. На заседанието не се явиха 

представители на участника подал офертата, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. Председателят на комисията обяви 

публично, че ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите 

участници:  

1. „ВТ-Трейд” ЕООД за обособена позиция № 1 - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали” и обособена позиция № 2 -„Доставка на консумативи 

за офис техника”, като председателят показа на присъстващите запазването на 

целостта на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 
Никой от членовете на комисията не изразиха забележки в това отношение.  

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника 

„ВТ-Трейд” ЕООД за обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски 



материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали”  цена, а именно: Предлаганата стойност на поръчката е в общ 

размер на 202.09 лева (двеста и два лева и девет стотинки) без ДДС, образувана 

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

част от Приложение №9, за обособена позиция №2 – „Доставка на 

консумативи за офис техника” цена, а именно: Предлагана стойност на 

поръчката в общ размер на 376, 00 лв. (триста седемдесет и шест лева) без ДДС 

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

таблицата, част от Приложение № 10. Ценовите предложения се подписа от 

трима членове на комисията. Комисията извърши проверка дали има 

несъответствие между единична и обща цена и дали има явна аритметична 

грешка – при проверката комисията установи, че участникът не е допуснал 
грешки. Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, валидно е като форма и съдържание.  

2. „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД за обособена позиция № 1 - „Доставка 

на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали” и обособена позиция № 2 -„Доставка на консумативи за 

офис техника”, като председателят показа на присъстващите запазването на 

целостта на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

Никой от членовете на комисията не изразиха забележки в това отношение. 2 

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника 

„ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД цена за обособена позиция № 1 - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали”, а именно: Предлаганата стойност на поръчката за 

обособена позиция №1 е в общ размер на 479,64 лева (четиристотин седемдесет 

и девет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС, образувана при единични 

цени на артикулите, по единични бройки, описани в таблицата, част от 

Приложение № 9. Ценовото предложение се подписа от трима членове на 

комисията. Комисията извърши проверка дали има несъответствие между 

единична и обща цена и дали има явна аритметична грешка – при проверката 

комисията установи, че участникът не е допуснали грешки. Ценовото 

предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, валидно е като 

форма и съдържание. Председателят на комисията оповести публично 

предложената от участника „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД, цена за обособена 

позиция № 2 - „Доставка на консумативи за офис техника” а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката за обособена позиция №2 е в общ размер на 

476,00 лева (четиристотин седемдесет и шест лева) без ДДС, образувана при 

единични цени на артикулите, по единични бройки, описани в таблицата, част от 

Приложение № 10. Ценовото предложение се подписа от трима членове на 

комисията. Комисията извърши проверка дали има несъответствие между 



единична и обща цена и дали има явна аритметична грешка – при проверката 

комисията установи, че участникът не е допуснал грешки. Ценовото 

предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, валидно е като 

форма и съдържание.  

3. „Книжовност – 96” ООД, за обособена позиция № 1 - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали” и обособена позиция № 2 - „Доставка на консумативи за 

офис техника”, като председателят показа на присъстващите запазването на 

целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

Никой от членовете на комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника . 
„Книжовност – 96” ООД, цена за обособена позиция № 1 - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали”, а именно: Предлаганата стойност на поръчката за 

обособена позиция №1 е в общ размер на 642,28 лева (шестстотин четиридесет и 

два лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на 

артикулите, по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 9. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. Комисията 

извърши проверка дали има несъответствие между единична и обща цена и дали 

има явна аритметична грешка – при проверката комисията установи, че 

участникът не е допуснали грешки. Ценовото предложение е в съответствие с 

изискванията на Възложителя, валидно е като форма и съдържание. 

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника 

„Книжовност – 96” ООД, цена за обособена позиция № 2 - „Доставка на 

консумативи за офис техника” а именно: Предлаганата стойност на поръчката за 

обособена позиция №2 е в общ размер на 526,20 лева (петстотин двадесет и шест 

лева и двадесет стотинки) без ДДС, образувана при образувана при единични 

цени на артикулите, по единични бройки, описани в таблицата, част от 

Приложение № 10. Ценовото предложение се подписа от трима членове на 

комисията. Комисията извърши проверка дали има несъответствие между 

единична и обща цена и дали има явна аритметична грешка – при проверката 

комисията установи, че участникът не е допуснали грешки. Ценовото 

предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, валидно е като 

форма и съдържание. 

4. „Офис линия” ЕООД, за обособена позиция № 1 - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали” и обособена позиция № 2 - „Доставка на консумативи за 

офис техника”, като председателят показа на присъстващите запазването на 

целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 



Никой от членовете на комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника. 
„Офис линия” ЕООД, цена за обособена позиция № 1 - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали”, а именно: Предлаганата стойност на поръчката за 

обособена позиция №1 е в общ размер на 305,63 лева (триста и пет лева и 

шестдесет и три стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на 

артикулите, по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 9. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. Комисията 

извърши проверка дали има несъответствие между единична и обща цена и дали 

има явна аритметична грешка – при проверката комисията установи, че 

участникът не е допуснали грешки. Ценовото предложение е в съответствие с 

изискванията на Възложителя, валидно е като форма и съдържание. 

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника 

„Офис линия” ЕООД, цена за обособена позиция № 2 - „Доставка на 

консумативи за офис техника” а именно: Предлаганата стойност на поръчката за 

обособена позиция №2 е в общ размер на 245,36 лева (двеста четиридесет и пет 

лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС, образувана при образувана при 

единични цени на артикулите, по единични бройки, описани в таблицата, част от 

Приложение № 10. Ценовото предложение се подписа от трима членове на 

комисията. Комисията извърши проверка дали има несъответствие между 

единична и обща цена и дали има явна аритметична грешка – при проверката 

комисията установи, че участникът не е допуснали грешки. Ценовото 

предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, валидно е като 

форма и съдържание. 

5. След като оповести ценовите предложения на участниците комисията 

извърши проверка за наличие на основание по чл. 72, ал. 1 от ЗОП: „Когато 

предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на 

неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на 

искането” и констатира следното: За Обособена позиция № 1: Участникът „ВТ -
Трейд” ООД, който е предложил обща стойност за изпълнение на поръчката, в 

размер на 202.09 лева (двеста и два лева и девет стотинки) без ДДС,  както и 

участника „Офис линия” ЕООД, който е предложил общи цени за изпълнение 

за обособена позиция №1 в размер на 305, 63 лв. (триста и пет лева и шестдесет 

и три стотинки) без ДДС и за обособена позиция №2 сумата в размер на 245,36 
лв. (двеста четиридесет и пет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС, 

представляващи с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 



предложенията на останалите участници по същия показател следва да 

представят в 5-дневен срок от получаване на искането, подробна писмена 

обосновка за начина на неговото ценообразуването.  

Комисията единодушно реши: Участниците „ВТ-Трейд” ООД и „Офис линия” 

ЕООД, да представят подробни писмена обосновка за предложената стойност и 

начина на нейното образуване в 5-дневен срок от получаване на искането, 

съгласно чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Комисията ще заседава 

след като изтече срокът, който е даден на участниците „ВТ-Трейд” ООД и  

„Офис линия” ЕООД, за представяне на подробна писмена обосновка за 

предложената стойност и начина на нейното образуване, който е пет дни от 

получаване на искането, съгласно чл.72, ал.1 от Закона за обществените 

поръчки.  
На следващото заседание комисията ще разгледа писмените обосновки на 

участниците и ще вземе решение по тяхната допустимост, както и ще извърши 

класиране на офертите.  

 

 

Председател: ………./п/…………… /инж. Димитър Кьосев/ 

 

Членове: 

1. ………./п/…………… /Ангел Безергянов/ 

2. ………./п/…………… /Зюмбюла Башева/ 

   3. ………./п/…………… /Гергана Балджиева/ 

                                4. ………./п/…………… / Милко Гюров / 

 

*Подписите са заличени на основание на чл.2 от ЗЗЛД 


