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Р Е Ш Е Н И Е  

№2 

Гр. Смолян, 14.01.2021 г. 
 

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 07.07.2020 г., 

Протокол № 2 от 11.11.2020 г. и доклад на комисията назначена със Заповед № 

149/07.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира 

постъпилите оферти в ТП ДГС „Смолян”, 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” 

Р Е Ш И Х: 

I. ОБЯВЯВАМ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ: 

1. Участник „Транс Ко 04” ЕООД при следните мотиви: 

Комисията e разгледала техническите предложения на участниците и след 

обобщаване на резултатите от разглеждането е установила, че участникът „Транс Ко 04” 

ЕООД 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 

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. 



На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „Транс Ко 

04” ЕООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката. 

2. Участник „Офис Трейд България” ЕООД при следните мотиви: 

Комисията e разгледала техническите предложения на участниците и след 

обобщаване на резултатите от разглеждането е установила, че участникът „Офис Трейд 

България” ЕООД 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 удостоверяват, 

че предлаганите на тях артикули напълно отговарят на техническата спецификация, посочена 

в документацията. 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „Офис 

Трейд България” ЕООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него 

оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАСТОЯЩАТА 

ПРОЦЕДУРА: 

На първо място участника - „Книжовност 96” ООД, адрес: гр. Смолян 4700, бул. 

„България” № 28 с обща комплексна оценка в размер на 100 т. 



Мотиви за постановеното класиране: Участникът отговаря 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 № 5/29.05.2020г. на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

Офертата на участника е разгледана и оценена съгласно предварително избрания 

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

предложения. 

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Класираният на първо място участник „Книжовност 96” ООД, ЕИК 120013472, гр. 

Смолян 4700, бул. „България” № 28, с обща комплексна оценка в размер на – 100 т. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита от 

конкуренцията по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му. 

На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците и да се публикува в профила на купувача - http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4623, ведно с 

протоколите и доклада на комисията. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………….(п)………. 

инж. Станко Делиянчев: 

Директор на ТП ДГС „Смолян” 

*Налице е положен подпис, като същия  е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


