
 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

Днес, 11.11.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, адрес: гр. 

Смолян, бул. България №83, се проведе открито заседание на комисията, за провеждане 

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”, съгласно Решение № 5/29.05.2020г. на Директора на ТП ДГС „Смолян” за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Комисията, назначена със Заповед № 150/07.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС 

„Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС 

„Смолян”, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велизар Младенов – зам. директор на ТП ДГС „Смолян”. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Зорка Маринова – главен счетоводител при ТП ДГС „Смолян; 

2. инж. Гергана Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян; 

3. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 

4. Светлана Карапаунова – домакин при ТП ДГС „Смолян”; 

 

Работата на комисията протече при следния ред: 

 

Присъстваха всички членове на комисията. 

На заседанието не се явиха представители на участниците подали оферти, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

I. Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдат отворени ценовите 

предложения на допуснатите участници: 

1. „Книжовност 96” ООД, като председателят показа на присъстващите 

запазването на целостта на пликa с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Никой от членовете на комисията не изрази забележки в това отношение.  

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника 

„Книжовност 96” ООД цена, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 34.19 лв. (тридесет и 

четири лева и деветнадесет стотинки), без ДДС, образувана при единични цени на 

артикули по единични бройки описани в таблицата, част от Приложение №6. 

Предлаганата отстъпка от официално обявените единични цени без вкл. ДДС за 

други артикули, извън тези посочени в техническата спецификация на възложителя и 

настоящото ценово предложение е 42%. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 Комисията пристъпи към оценка  на ценовите предложенията на допуснати 

участници съобразно заложената методика в настоящата процедура, които ще бъдат 

оценявани по критерии „най-ниска” цена, както следва: 
KO = 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 

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. 

 Крайното класиране на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо 

място се класира участникът, получил най-голяма стойност за КО, а на последно място - 

участникът, получил най-малка стойност за КО. 

 

Допуснат до оценяване на финансовото предложение е участника „Книжовност 96” 

ООД. 

Оценяване на участника - „Книжовност 96” ООД 

Оценка по показател 1 (П1) – 100 т. 

П1 = 34.19 /34.19 х 80 = 80 т. 

Оценка по показател 2 (П2) – 20 т. 

П2 = 42/42 х 20 = 20 т. 

 След извършване на оценка на ценовите предложения, комисията пристъпи към 

класиране на участниците, спрямо събраният брой точки. 

 1. На първо място - участникът „Книжовност 96” ООД с общ брой точки – 

100т. 

 

  

 



 Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител класирания на 

първо място участника, получил най-голяма стойност за КО. 

 

Предвид горното комисията предлага:  

I. За обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и 

принадлежности, вклютачени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 

от Закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Смолян” да бъде 

сключен договор за възлагане на обществената поръчка с участника „Книжовност 96” 

ООД. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и подписа от членовете на 

комисията. 

              

         Председател:………..(п)………… 

         / инж. Велизар Младенов / 

 

         Членове: 

         1. ………..(п)………… 

     / Зорка Маринова / 

 

         2. ………..(п)………… 

         /Христо Балабанов/ 

 

         3. ………..(п)………… 

         / инж. Гергана Шехова / 

 

         4. ………..(п)………… 

         / Светлана Карапаунова / 
 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 

 

  


