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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯН 
                   ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД” - ГР.МОМЧИЛГРАД 
      

                        гр.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” №17, тел:03631/6102, EИК- 2016195800034; 
e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

На комисията, назначена да извърши подбор на кандидатите и участниците, да 

разгледа и оцени офертите за участие, постъпили за открита процедура за възлагане на 

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

принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС 

Момчилград“, за срок от 36 месеца“, открита с Решение № 112/03.06.2020 г. на Директора 

на ТП „ДГС Момчилград”. 

 

Днес, 28.07.2020 г. комисия, назначена със Заповед № 141/10.07.2020 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Халил Ибрямов – заместник директор на ТП „ДГС Момчилград”;                             

ЧЛЕНОВЕ:  1. инж. Митко Ангелушев – лесничей при ТП „ДГС Момчилград“;  

  2. т.л. Ерол Юмер – лесничей при ТП „ДГС Момчилград“; 

  3. Mитко Моллов – счетоводител-оперативен при ТП „ДГС Момчилград“; 

   4. Александра Алчева- юрисконсулт при ТП „ДГС Момчилград”; 

 

се събра в 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград”, 

находяща се на адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17, за да разгледа 

постъпилите писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участници по отношение на които 

е изискана такава, както и да оцени и класира предложенията на участниците, които са 

допуснати до по-нататъшно участие в процедурата.   

 

I. Комисията започна своята работа и констатира, че при разглеждането на ценовите 

предложения на участниците, за което е съставен Протокол № 2/16.07.2020 г., се установи, че 

има предложения, които са с 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател, по отношение на следните 

участници: 

- За участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ се установи, че предложението му по 

Показател П1 - „Обща цена за доставка на артикули, посочени в Техническата 

спецификация“ е с 36,86 % (тридесет и шест цяло осемдесет и шест процента) по-

благоприятно от средната стойност на останалите предложения по същия показател; 

 

- За участника „АТС-Българиия“ ООД се установи, че предложението му по 

Показател П2 - „Процент търговска отстъпка от официално обявените единични цени на 

други артикули” е с 36,36 % (тридесет и шест цяло тридесет и шест процента) по-

благоприятно от средната стойност на останалите предложения по същия показател. 

 Поради това на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията указа на участниците, че в 5 

(пет) дневен срок, считано от датата на получаване на Протокол № 2/16.07.2020 г., следва да 

представят в деловодството на ТП „ДГС Момчилград” подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената обща цена по позател П1 (за участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и предложения процент търговската отстъпка от официално 

обявените единични цени на други артикули по показател - П2 (за участника „АТС-

България“ ООД). 

  

Протокол № 2/16.07.2020 г. е надлежно публикуван в профила на купувача на 

http://.bg/
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20.07.2020 г. Освен това комисията е изпратила до всички участници на посочените от тях 

имейл адреси, Протокол № 2 и е указала на участниците, за които е изискала подробна 

писмена обосновка, реда и начина на предоставяне на обосновката. 

  

Видно от входящия регистър на ТП „ДГС Момчилград“, в деловодството на 

стопанството са постъпили 2 (два) плика от посочените участници, както следва: 

- Плик с надпис „Подробна писмена обосновка към оферта 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 Момчилград“, за срок от 36 месеца““, пристигнал по куриер в 11:30 часа на 

22.07.2020 г. от участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. Пликът е заведен с вх. № 

2226/22.07.2020 г.; 

- Плик с надпис „Писмо - обосновка относно  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 

Момчилград“, за срок от 36 месеца““, пристигнал по куриер в 13:25 часа на 22.07.2020 г. от 

участника „АТС - България“ ООД. Пликът е заведен с вх. № 2236/22.07.2020 г. 

 

II. Комисията установи, че обосновките са постъпили в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

и пристъпи към тяхното отваряне и разглеждане, по реда на постъпването на обосновките, 

както следва: 

1. Председателят на комисията разпечата плика с обосновката на участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. Участникът обосновава предложението му по Показател П1 - 

„Обща цена за доставка на артикули, посочени в Техническата спецификация“, като посочва 

следното:  

 Участникът ползва по-ниски доставни/покупни цени, тъй като разчита 

на собствен внос и/или на дългодишни взаимотношения с надеждни 

партньори, доставчици и производители, което гарантира най-добрите 

цени, които им спестява евентуални надценки, възникващи от 

продажбата на стоки. 

 Наличие на над 80 складови и търговски обекти под логото Оffice 1 

Superstore. 

 През м. май 2018г. мести своя централен склад в нова логистична база 

Оffice 1 Superstore Logistics, с една от най-модерните автоматични системи 

за складиране и обработка на стоки. Въвеждането му в експлоатация помага 

да се поддържат по-големи складови наличности от предлаганите стоки. 

Поръчките се обработват и експедират в рамките на броени минути. Оffice 1 

Superstore Logistics, отговаря напълно на най-високите европейски 

стандарти за качество. Новата логистична база предлага нови възможности 

– увеличаване на складови наличности, намаляване на сроковете за 

доставка и подобряване на качеството на услугата, което пряко се отразява 

върху намаляването на разходите за персонал и складови услуги с минимум 

6%. 

 Ключовото предимство на Кооперация Панда и на Оffice 1 Superstore 

Logistics, което позволява да се намалят разходите персонал(заплати, 

осигуровки и др.) и броя на складовите служители, се състои  във 

внедряването на австрийска OSR система за автоматично складиране и 

полуавтоматично набиране на стоки. 

 Кооперация „Панда“ е внедрила и високо технологичният софтуер 

Microsoft Navision, който представлява уникално по рода си техническо 
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решение за България в сферата на дейност, сходна с предмета на поръчката. 

 Също така, Кооперация „Панда“ е внедрила и непрекъснато надгражда 

сертификатите си за качество и ежемесечно проверява за покриването и 

спазването на утвърдените процедури на тези стандарти по ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 18001:2007 и ISO 271001:2013. Спазването на 

утвърдените стандарти позволява и подобрява организацията на работата и 

спестява с минимум 6% годишно от разходи от неправилна обработка на 

заявки, от доставка на некачествени стоки, пораждащи условия за 

рекламации, оптимизира складовите наличности и позволява еднократно 

изпълнение на всяка заявка в пълен обем на 100% и съобразено със 

изискванията на възложителя и с одобрените артикули, съгласно 

техническото предложение. 

 

 Кооперацията има възможност да осъществява всички доставки изцяло за 

своя сметка, което спестява за транспорт с минимум 11%, което пък от своя 

страна дава възможност за предлагане на по-ниски цени на Възложителя. 

 

        Всички посочени по-горе обстоятелства , в тяхната съвкупност обуславят посочените от 

Кооперация „Панда“ по-ниски цени, които сме предложили за изпълнение на поръчката. 

Възложителят ТП „ДГС Момчилград“ е стратегически клиент за Кооперация „Панда“, 

поради което се стремят да му предложат възможно най-изгодните цени и гарантират 

качествено изпълнение на поръчката.  

 

След подробно разглеждане на предоставената обосновка и приложените 

доказателствата, комисията счита, че обосновката е пълна и ясна, съдържа необходимите 

данни и обективни обстоятелства, представени са данни за калкулираните разходи, 

предвидените печалби, както и обосновка на същите с посочени благоприятни факти и 

обстоятелства за участника, които са вследствие на добра търговска политика и практика. 

Поради това и с оглед нейната пълнота и обективност, комисията реши да приеме 

представена подробна писмена обосновка на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. 

 

 

2. Председателят на комисията разпечата плика с обосновката на участника 

„АТС-България“ ООД. Участникът обосновава предложението му по Показател П2 – 

„Процент търговска отстъпка от официално обявените единични цени на други артикули”, 

като посочва следното:  

 Получена държавна помощ за изплащане на компенсации по реда на ПМС 

355/30.03.2020г. с Рег. № ПМС2-01-11-06858 и Рег. № ПМС3-01-11-02644. 

 Наличие на изключително благоприятни условия – предоставени 

специални цени за офис консумативи, необходими за осъществяване на 

настоящата поръчка от доставчиците ни. Използване на собствени и 

привлечени финансови ресурси за осъществяване на доставки на офис 

консумативи. 

- Собствени средства в размер на 394 хил. лв. 

- Получен овърдрафт кредит №329/27.08.2003 по договор на Уникредит Булбанк в 

размер на 900 хил. лв. 

 Предоставени стокови кредити от нашите доставчици по договори 
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 Професионални услуги от транспортни фирми за доставка на стоки до 

Република България – сключени договори с транспортните фирми: ИнТайм 

ООД, Ди ЕйчЕл Експрес България, Уърлд Транспорт Овърсийз България. 

 Икономичност при изпълнение на обществената поръчка – собствена 

ефективна транспортна база състояща 4бр. лекотоварни автомобила Форд 

Куриер и 1бр. лекотоварен автомобил Пежо Експерт. GPS методика и 

софтуер за управление на разходите по доставките Вива Флийт по договор 

с №13033247920052014-30712051 от 20.05.2014г. Софтуер Last-mile 

Delivery Management Softwere за управление на доставките, подобряващ 

времето и разходите по доставките. Собствена складова база. 

 Наличие на икономично и ефективно съвременно оборудване - 

Управление на стоките се извършва по ефективна ЕРП система Мъни 

Уъркс с лиценз №8802926171 на Генсофт позволяваща минимално време за 

обслужване на доставките и заявките. Софтуерните продукти които 

използват за управление на бизнеса и администриране на търговската 

дейност са от водещи софтуерни фирми и ни предоставят значителни 

икономии на време. 

 Квалифициран персонал – назначен персонал на трудови договори за 

обслужване на персонал с дългогодишен опит, участие в сходни поръчки и 

отдаденост към работата си. 

 Обучение за подобряване на ефективността, процесите и уменията на 

персонала се извършва както във вътрешна фирмена среда (обучение, 

фирмена среда, оперативки и др.), така и от външни 

контрагенти(доставчици на; стоки, софтуер, курсове и др.) 

           Липса на първоначални разходи. Всички стоки са налични на склад, което им 

позволява да осигурят незабавно покриване на нуждите ни за консумативи. 

   В цената на стоките, предмет на настоящата поръчка, не са начислени разходи за 

материална база, техническо и софтуерно оборудване и транспортни разходи. Разполагат със 

служебни автомобили, напълно оборудвани и обзаведени работни помещения, пръсъща 

издръжка и друга материална обезпеченост за изпълнение на поръчката, като разходите за 

тях са поети от основната дейност на фирмата. 

            Предложението им относно отстъпката в размер на 30%, е постижимо защото 

разполагат с ресурс от 40% надценка, спрямо себестойността на която закупуват 

канцеларските материали, оборудване, принадлежности и консумативи за принтери. 

 

След подробно разглеждане на предоставената обосновка и приложените 

доказателствата, комисията счита, че обосновката е пълна и ясна, съдържа необходимите 

данни и обективни обстоятелства, представени са данни за калкулираните разходи, 

предвидените печалби, както и обосновка на същите с посочени благоприятни факти и 

обстоятелства за участника, които са вследствие на добра търговска политика и практика. 

Поради това и с оглед нейната пълнота и обективност, комисията реши да приеме 

представена подробна писмена обосновка на участника „АТС-България“ ООД. 
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III. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите до 

този етап на процедурата участници, а именно:  „АТС – БЪЛГАРИЯ“ ООД, „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД,  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД. 

Съгласно Раздел V, т. 2 от Документацията за участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, „Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите на 

участниците е „най-ниска цена”. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред 

на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока 

оценка. Комисията прилага метода за оценка на всички оферти, отговарящи на 

критериите за подбор, съгласно посочената от възложителя Методика (Приложение № 

11).“ Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка – Приложение № 11 от 

документацията, „Показателите,  по които ще се извърши оценката са, както следва: 

№ Показатели (П) - наименование Относителна тежест 

1 П1 – „Обща цена за доставка на артикули, посочени в 

Техническата спецификация“ 

80 

2 П2 – „Процент търговска отстъпка от официално 

обявените единични цени на други артикули“ 

20 

ОБЩО: 100 

Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се определя по следната формула: 

КО=П1+П2 
където: 

 КО е общата цена на офертата. 

 П1 е показателят, отразяващ предложената от участника обща цена; 

 П2 е показателят, отразяващ предложения от участника % (процент) 

търговска отстъпка от продажните единични цени на други артикули по каталог. 
Оценката по всеки показател ще се определя по следния начин: 
 

1. Показател П1 - „Предложена обща цена". 

С този показател се оценява предложената от съответния участник обща 

цена за изпълнение на поръчката. Общата цена се формира от сбора от единичните 

цени на всеки артикул, посочени в ценовото предложение. Числов израз на оценката по 

този показател са точките, които се изчисляват по следната формула: 

Cmin 

П1 = .................... х 80 

Сn 

където: 

 „Cmin” е предложената най-ниска обща цена. 

 „Сn” е предложената обща цена на оценяваната оферта. 

 „80” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка. 

 
2. Показател П2 - „Процент търговска отстъпка от официално обявените 

единични цени на други артикули”. 

С този показател се оценява предложената от съответния участник търговска 

отстъпка (в процент) от официално обявените от него цени за други артикули извън 

тези, посочена от възложителя в техническата спецификация - приложение № 2 към 

Документацията за участие в обществената поръчка. Официално обявени цени са 

тези, обявени в каталог или списък, към датата на подаване на офертата. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по 

следната формула: 

Сn 

П2 = ..................... х 20 
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Сmах 

където: 

 „Сn” е предложен процент отстъпка от официално обявените цени за други 

артикули, на оценяваната оферта. 

 „Сmax” е най-високия предложен процент отстъпка от официално обявените 

цени за други артикули. 

 „20” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка. 

Търговската отстъпка се посочва като цяло положително число с точност до два 

знака след десетичната запетая. Резултатът от оценяването също се закръгля с 

точност до  два знака след десетичната запетая. 

Получените оценки ще се отчитат с точност до втория знак след десетичната 

запетая. Максимаен брой точки, който може да се получи от участниците е 100т. 

 

За целите на изчисляване на комплексната оценка, комисията обобщи предложенията 

на участниците в следната таблица: 

Участник 

Предложение по Показател 

П1 - „Обща цена за 

доставка на артикули, 

посочени в Техническата 

спецификация“ 

Предложение по Показател 

П2 - „Процент търговска 

отстъпка от официално 

обявените единични цени 

на други артикули” 

„АТС – БЪЛГАРИЯ“ ООД 289,84 лв. 30% 

„ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД 172,71 лв. 20 % 

КООПЕРАЦИЯ“ПАНДА“ 136,75 лв. 21 % 

„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 187,49 лв. 25 % 

 

На база на горепосочената методика за изчисляване и след заместване на стойностите 

по показатели П1 и П2, комисията пристъпи към оценяване на предложенията на 

участниците по реда на постъпване на офертите им, както следва: 

 

1. За участника „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД: 

 

Показател П1: 

136,75 

П1 = --------------- х 80 = 0,47x80 = 37,60т. 

  289,84 

 

Показател П2: 

30 

П2 = --------------- х 20 = 1x20 =20т. 

30 

 

След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника 

„АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД е следната:  

КО = 37,60 т. + 20 т. = 57,60 т. 

 

2. За участника „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД: 

 

Показател П1: 

       136,75 

П1 = --------------- х 80 = 0,79x80 = 63,20т. 

       172,71 
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Показател П2: 

20 

П2 = --------------- х 20 = 0,67x20 =13,40т. 

30 

 

След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника 

„ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД е следната:  

КО = 63,20 т. + 13,40 т. = 76,60 т. 

 

3. За участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“: 

 

Показател П1: 

136,75 

П1 = --------------- х 80 = 1x80 = 80т. 

136,75 

 

Показател П2: 

21 

П2 = --------------- х 20 = 0,70x20 =14т. 

30 

 

След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е следната:  

КО = 80 т. + 14 т. = 94 т. 

 

 

4. За участника „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД: 

 

Показател П1: 

 136,75 

П1 = --------------- х 80 = 0,73x80 = 58,40т. 

187,49 

 

Показател П2: 

25 

П2 = --------------- х 20 = 0,83x20 =16,60т. 

30 

 

След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника 

„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД е следната:  

КО = 58,40 т. + 16,60 т. = 75,00 т. 

 

IV. В съответствие с изложеното по-горе и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП 

комисията определи следното класиране: 

             На първо място – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №139, с представител Елка Николова Каменова-

Цанкова – Председател на кооперация с получена комплексна оценка на офертата (КО) – 

94 точки. 
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           На второ място - „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, вписан в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК 201417931, със седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив, район р-н Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 6-а, с представители Павел Димитров 

Стоянов и Петър Николов Георгиев – Управители, с получена комплексна оценка на 

офертата (КО) – 76,60 точки. 

 

           На трето място - ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 201718799, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район р-н Красно село, ж.к. Борово, бл. 231, ет. 14, ап. 69, с представители Константин 

Благородинов Николов и Ангел Любенов Кипров – Управители, с получена комплексна 

оценка на офертата (КО) – 75,00 точки. 

 

          На четвърто място - „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 130332479, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район р-н Младост, бул. „Ана Ахматова“ № 9, с представители Георги Александров 

Александров и Александър Стефанов Георгиев – Управители, с получена комплексна 

оценка на офертата (КО) – 57,60 точки. 

С извършването на описаните действия, приключи днешното заседание на 

комисията.  

 

 Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на комисията на 

28.07.2020 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………*/п/…………. 

               /инж. Халил Ибрямов/ 

 

Членове: 1. …………*/п/…………… 

                     /Митко Ангелушев/ 

 

     2. …………*/п/…………… 

                      /Ерол Юмер/ 

 

     3. …………*/п/…………… 

                     /Митко Моллов/ 

 

     4. ………*/п/…............ 

                 /Александра Алчева/ 

 

 

 

 

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП. 

 


