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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 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

Днес, 10.07.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай 

Хайтов”, с адрес: с. Хвойна, ул. „Кап. Петко Войвода” №2 се проведе открито 

заседание на комисията, за провеждане 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, съгласно Решение №271 от 05.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Акад. Николай Хайтов” за откриване на процeдура за възлагане на обществена поръчка.  

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, 

при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура по 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. 

Николайй Хайтов“ 

Членове: 

1. Ангел Безергянов– юрисконсулт при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”; 

2. Гергана Станкова  – гл.счетоводител  при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”. 

 

I. Публична част от заседанието 

 Работата на комисията протече при следния ред: 

 Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят 

на комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което беше 

представен приемателно-предавателен протокол от регистъра на постъпилите оферти 

подписан от предаващия и приемащия), съгласно който в срока за подаване на 

офертите са постъпили 3 (три) броя оферти за участие в горецитираната процедура, 

както следва: 

 

1. „Офис Трейдинг България” ЕООД, гр. Попово, с вх.№2041/09.07.2020 г. 

постъпила в 08:05 ч.; 

2. „Книжовност 96” ООД, гр.Смолян, с вх.№2043/09.07.2020 г. постъпила в 

09:20 ч.; 

3. „Хорека Логистик” ООД, гр.София, с вх.№2053/09.07.2020 г. постъпила в 

10:57 ч.. 

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в 

съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.  

На заседанието не присъства лицата представляващи дружествата, подали 

оферти за участие или техни упълномощени представители. 

Комисията направи справка от електронната страница на Търговския регистър 

при АВ за актуалното състояние на участниците.  

Председателят на комисията обяви, че настоящата обществена поръчка е 

запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е 
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социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в 

неравностойно положение.  

Съгласно 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.  

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците 

от електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по вписванията към 

09.07.2020 г. Комисията извърши служебна проверка на кандидатите заявили участие 

по в Регистъра поддържан от Агенция за хора с увреждания и установи, че участника 

„Офис Трейдинг България ” ЕООД подал оферта е регистриран с 

вх.№322/21.04.2015 г. в споменатия по-горе Регистър,като специализирано 

предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

На основание чл.81, ал.2 от ППЗОП – Когато в процедура за възлагане на 

запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за 

които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за 

участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за 

участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати 

оферти на лица, за които поръчката е запазена. 

I. Комисията отговори представената оферта от участника - „Офис Трейдинг 

Бъгария” ЕООД, гр. София и уставанови, че:  

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

В тази връзка комисията направи следните  констатации относно съдържанието 

на офертите подадени в настоящата процедура: 

1.  Офертата на участника - „Офис Трейдинг България” ЕООД, с ЕИК: 

200664302, гр. Попово, ул. „Райко Даскалов” №16, представлявано от Иван Запрянов в 

качеството му на управител в настоящата обществена e подадена в непрозрачна 

опаковка и съдържа: 

1.Списък на документи – приложение №1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) ; 

3.Документ удостоверяващ липсата на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 

ЗИФОДРЮПДРС – Приложение №6; 

4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №8; 

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект за договор – 

Приложение №4; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №5; 

7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията за данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетост и условията на труд– 

Приложение №7; 

8. Ценово предложение – Приложение №9; 

9. Декларация по чл.12, ал.6 от ЗОП – Приложение №12; 

10. Декларация във връзка с обработване на личните данни – Приложение №13.  

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 
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II. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП - за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор на закрито заседание проведени на 14.08.2020 г. от 

14:00 ч. в редовен състав и направи следните констатации:  

Представените документите от участника са в съответствие с изискванията на 

Възложителя, валидни са като форма и съдържание и са подписани и подпечатани.  

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че 

допуска оферта на участника - „Офис Трейдинг България” ЕООД, 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, до следващия етап в процедурата – проверка на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

 

III. Във същия времеви диапазон комисията в пълен състав продължи своята 

работата и разгледа техническото предложение на участника и след обобщаване на 

резултатите от разглеждането, установи следното: 

 1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №8) на 

участник - „Офис Трейдинг 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. След разглеждане на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника в процедурата, 

комисията единодушно реши - допуска „Офис Трейдинг България” ЕООД до 

следващия етап на процедурата – отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.  

            На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участниците 

не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на 

ценовите предложения.  

 Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  ......…/п/………… 

                              /инж. Даниела Делисивкова/ 

   Членове: 

                   1. ………/п/.……………                       2.   ……………/п/………………                    

                          /Ангел Безергянов/                                         /Гергана Станкова/       

                *Забележка: Подписите са заличени на основание общия регламент за защита на 

личните данни Регламент (EC) 2016/679) 
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