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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     № 4 

Днес, 02.10.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Акад. Николай 

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

закрито 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 Акад. Николай 

Хайтов”” по обособени позиции за срок от 36 месеца, съгласно Решение №218 от 

05.06.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 Комисията, назначена със Заповед №293/07.10.2020 г. на Директора на ТП ДГС 

„Акад. Николай Хайтов” със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа, 

оцени и класира постъпилите оферти в ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” за участие в 

цитираната по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 

10:30 часа в състав:  

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

Николай Хайтов”. 

Членове: 

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

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

Присъстваха всички членове на комисията.  

 I. Във връзка с протокол №3 и проведено открито заседание на 10.09.2020 г. от 

10:30 ч. и проведено закрито заседание на 16.09.2020 г. на комисията, назначена със 

Заповед №293/10.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” със 

задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и класира постъпилите 

оферти в ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” и на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП е 

изискала подробни писмени обосновки от следните участници за следните обособна 

позиция №2: 

 - за обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на консумативи за офис 

техника“  по отношение на показател П1 – „Предложена обща цена за изпълнение“ – 

за участниците – „Офис Консумативи“ ООД и „Селлекс“ ЕООД. 

 - за същата обособена позиция, но по отношение на показател П2  – „процент 

търговска отстъпка от официално обявените единични цени на други артикули“ 

за участника – „Тонер Съпорт“ ООД. 

 Исканията за подробни писмени обосновки по отношение на споменатите по-

горе участници са надлежно публикувани в профила на купувача на 23.09.2020 г.. 

Освен това комисията е изпратила електронни писма до всички участници, на който е 

изискала подробна писмена обосновка на основание чл.72, ал.1 от ЗОП по посочения от 

тях имейл адрес, ведно и с исканията, както и линк към профила на купувача, където е 

публикувани въпросните искания до участниците. 
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 Председателят на комисията получи срещу подпис извлечение от входящия 

регистър за постъпилите писмени обосновки в настоящата процедура, видно от 

въпросния документ в срока до 16:30 ч. на 28.09.2020 г. са постъпили 3 /три/ броя 

писмени обосновки, както следва: 

 - с наш. Вх.№2711/25.09.2020 г. от участника – „Офис Консумативи“ ООД  за 

обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника“; 

 - с наш. Вх.№2721/28.09.2020 г. от участника – „Селлекс“ ЕООД  за обособена 

позиция №2 с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника“; 

 - с наш. Вх.№2724/28.09.2020 г. от участника – „Тонер Съпорт“ ООД  за 

обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника“. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на пликът с представената обосновка с 

наш. Вх. №2711/25.09.2020 г  от участника „Офис Консумативи“ ООД, от което 

видно, че той обосновава предлаганата обща цена за изпълнение на доставките  в 

съответствие с хипотезите на чл.72, ал.2 от ЗОП, участника  представя доказателства 

под формата на заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2015, документи за 

наемнана складови бази в градовете София и Варна, както и нотариален акт за 

собственост на складовата ни база в гр. Пловдив – заверени копия, копия от талони на 

транспортни средства. 

 След задълбочен анализ на представената обосновка и приложените 

доказателствата и оглед нейната пълнота и обективност по отношение на обстоятелства 

по чл.72, ал.2 от ЗОП, Комисията реши да приеме представена подробна писмена 

обосновка на участника - „Офис Консумативи“ ООД. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на пликът с представената обосновка с 

наш. Вх. №2721/28.09.2020 г  от участника  - „Селлекс“ ЕООД. 

 По отношение на същата, комисията единодушно намира, че участника не 

доказва с представената обосновка начина на образуване на предложената обща цена 

образувана от единичните цени на посочените артикули в ценовото си предложение.  

 Участникът не се обосновава, как сочените обстоятелства от него влияят на 

предложението и в каква степен се отразяват при формиране на предложената от 

участника цена. Участникът само посочва, без да прави конкретни установявания за 

всяко от обстоятелствата, че води до минимизиране и оптимизиране на разходите на 

дружеството. Факти и твърденията на участника в представената обосновка не развиват 

и обосновават хипотезите на чл.72, ал.2 от ЗОП, комисията не може да приеме за 

достоверно и обосновано цитираното в представената обосновка, защото същото е 

изключително общо и типично за почти всички участници. В конкретния случай е 

налице и липсата на каквито и да е доказателства обосноваващи предложената обща 

цена от участника, както и аналогична последователност и свързаност на твърденията и 

по-точно, как в действителност всяко едно от тези обстоятелства води само по себе си 

до конкретна икономическа последица. Участникът представя изключително бегла и 

формална информация относно ценообразуващите фактори: работната заплата, 

разходите за организация на управлението на персонала, други разходи, не е показано в 

цифровото изражение формирането на разнородните разходи, съпътстващи 

изпълнението с оглед спецификата на предмета на поръчката, конкретни разходи за 
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труд, разходи за дължими данъчни и осигурителни отчисления, разходи за транспорт, 

за управление и логистика и други подобни разходи и относими за участника. 

Направената калкулация от участника представлява цифрово изражение, което не е 

обосновава предложената от него цена за изпълнение на поръчката, поради липсата на 

каквато и да възможност от страна на комисията да установи или проверки посочената 

информация от участника, защото въпросните изчисления представени от участника не 

са подкрепени с никакви доказателства. Липсва и обосновка за разходите, които ще 

бъдат извършени при изпълнение на предмета на поръчката, което прави информацията 

непълна и неаргументирана. Предвид непълнотата на обосновката представена от 

участника, липсва и информация удостоверяваща спазването на задълженията по чл. 

115 от ЗОП.  

 Поради изложените по-горе мотиви и по повод информацията съдържаща се в 

обосновката, комисията единодушно реши да не приеме така представената обосновка 

и да предложи участника за отстраняване, поради това че липсват каквито и да са 

доказателства, които да обосновават предложената цена.  

 Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи формирането на ценовото предложение на участника, поради което 

комисията не може да приеме, че същото отговаря на законовите изисквания и 

представеното ценово предложение може да бъде допуснато до оценка. Представените 

в обосновката аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за обстоятелства, 

свързани с наличието на икономически особености, технически решения или 

изключително благоприятни условия, както дължащи се и на оригиналност на 

предложеното решението от участника. Не е ясно и не е представена информация как 

са обезпечени разходите за доставка на консумативите за офис техника, които ще бъдат 

нужни за изпълнение предмета на поръчката, за да може комисията да придобие 

увереност, че са включени всички действително необходими разходи за пълното и 

качествено изпълнение на доставките.  

 Поради изложените мотиви и информацията съдържаща се в обосновката и на 

основание чл.107, т.3 от ЗОП, комисията единодушно реши да не приеме така 

представената обосновка и да отстрани участника „Селлекс” ЕООД от процедурата за 

обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника”, 

поради липса на пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от 

ЗОП, както и поради липса на доказателства, обосноваващи предложението на 

участника. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на пликът с представената обосновка с 

наш. Вх. №2711/25.09.2020 г  от участника „Тонер Съпорт“ ООД, от което видно, че 

той предлаганата обща цена за изпълнение на доставките  в съответствие със всички 

хипотезите на чл.72, ал.2 от ЗОП, участника  представя доказателства под формата на 

сертификати за оторизация и множество фактури за доставка на материали. 

 След задълбочен анализ на представената обосновка и приложените 

доказателствата и оглед нейната пълнота и обективност по отношение на обстоятелства 

по чл.72, ал.2 от ЗОП, комисията реши да приеме представена подробна писмена 

обосновка на участника „Тонер Съпорт“ ООД. 
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 II. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения за обособена 

позиция №1 и №2 в настоящата процедура на допуснатите участници, съгласно 

критерия за възлагане „най-ниска цена”  по чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

 Критерият за възлагане „най-ниска цена“ за изпълнение на обществената 

поръчка ще се приложи и двете обособени позиции и ще бъде определен по следната 

математическа формула: 

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: 

Сn 

П1 = ..................... - х 80 

Сmах 

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 
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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. 

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. 

 II.1 - За обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали”, 

Комисията ще извърши изчисления и класиране по-спомената по-горе математическа 

формула, по отношение на споменати и допуснати до този етап участници обобщени в 

таблицата по-долу по предложените от тях общи цени и процент търговски отстъпки: 

Участник Предложена обща 

цена по показател 

- П1 

Предложен процент 

търговска отстъпка по 

показател - П2 

„Офис Консумативи“ ООД  236,29 лв. 20 % 

„Хорека Логистик“ ООД 148,97 лв. 25 % 

 

 „Офис Консумативи“ ООД 

По показателя П1=148,97/236,29х80 = 50,44 т.. 

По показателя П2=20/25x20 = 16,00 т. 

Комплексна оценка /КО/ =50,44 т. + 16,00 т. = 66,44 т. 

 „Хорека Логистик“ ООД  

По показателя П1=148,97/148,57х80 = 80,00 т.. 

По показателя П2=25/25x20 =20,00 т. 

Комплексна оценка /КО/ = 80,00 т. + 20,00 т. = 100,00 т. 

 Въз основа на гореизложено, комисията единодушно реши да класира 

горецитираните участници  в обявената обществена поръчка - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали за нуждите на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” по обособени позиции”  

за обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на канцеларски материали, 

оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали”, както следва: 

  На първо място участника - „Хорека Логистик“ OOД, с ЕИК:201718799 със 

седалище и адрес на управление - гр.София, р-н Красно село, ж.к. Борово 

представлявано от Ангел Кипров и Констатин Николов в качеството им на управители 
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с обща комплексна оценка в размер на 100,00 т., съгласно критерия за възлагане „най-

ниска цена“ за изпълнение в обществената поръчката за обособена позиция №1, 

определена по споменатата по-горе математическа формула по предложената от него 

обща цена и процент търговска отстъпка в представеното Ценово предложение 

/Приложение №8а/ от утвърдената документацията за участие. 

 На второ място участника - „Офис Консумативи” ООД ЕИК: 201417931 със 

седалище и адрес на управлениe – гр.Пловдив, район Южен, ул. „Кукленско шосе“ №6-

а, представлявано от Павел Стоянов и Петър Георгиев в качеството им на управители с 

обща комплексна оценка в размер на 66,44 т., съгласно критерия за възлагане „най-

ниска цена“ за изпълнение в обществената поръчката за обособена позиция №1, 

определена по споменатата по-горе математическа формула по предложената от него 

обща цена и процент търговска отстъпка в представеното Ценово предложение 

/Приложение №8а/ от утвърдената документацията за участие. 

 II.2. За обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на консумативи за офис 

техника“, комисията ще извърши изчисления и класиране по-спомената по-горе 

математическа формула по отношение на споменати и допуснати до този етап 

участници, обобщени в таблицата по-долу по предложените от тях общи цени и 

процент търговски отстъпки: 

Участник Предложена обща 

цена по показател 

- П1 

Предложен процент 

търговска отстъпка по 

показател - П2 

„Офис Консумативи“ ООД 79,80 лв. 20 % 

„АТС- България“ ООД 121,09 лв. 43 % 

„Тонер Съпорт“ ООД 154,00 лв. 80% 

„Хорека Логистик“ ООД 104,61 лв. 25 % 

„Книжовност 96“ ООД 112,05 лв. 25 % 

 

 „Офис Консумативи“ ООД  

По показателя П1=79,80/79,80х80 = 80,00 т.. 

По показателя П2=20/80x20 =5,00 т. 

Комплексна оценка /КО/ = 80,00 т. + 5,00 т. = 85,00 т. 

 „АТС- България“ ООД  

По показателя П1=79,80/121,09х80 = 52,72 т.. 

По показателя П2=43/80x20 =10,75 т. 

Комплексна оценка /КО/ = 52,72 т. + 10,75 т. = 63,47 т. 

 „Тонер Съпорт“ ООД  

По показателя П1=79,80/154,00х80 = 41,45 т.. 

По показателя П2=80/80x20 =20,00 т. 

Комплексна оценка /КО/ = 41,45 т. + 20,00 т. = 61,45 т. 

 „Хорека Логистик“ ООД  

По показателя П1=79,80/104,61х80 = 61,03 т.. 

По показателя П2=25/80x20 =6,25 т. 
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Комплексна оценка /КО/ =61,03 т. + 6,25 т. = 67,28 т. 

 „Книжовност 96“ ООД 

По показателя П1=79,80/112,05х80 = 56,97 т.. 

По показателя П2=25/80x20 = 6,25 т. 

Комплексна оценка /КО/ = 56,97 т. + 6,25 т. = 63,22 т. 

 Въз основа на гореизложено, комисията единодушно реши да класира 

горецитираните участници  в обявената обществена поръчка - „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали за нуждите на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” по обособени позиции”  

за обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника“, 

както следва: 

  На първо място участника - „Офис Консумативи“ ООД, ЕИК: 201417931 със 

седалище и адрес на управлениe – гр.Пловдив, район Южен, ул. „Кукленско шосе“ №6-

а, представлявано от Павел Стоянов и Петър Георгиев в качеството им на управители с 

обща комплексна оценка в размер на 85,00 т., съгласно критерия за възлагане „най-

ниска цена“ за изпълнение в обществената поръчката за обособена позиция №2, 

определена по споменатата по-горе математическа формула формула по предложената 

от тях обща цена и процент търговска отстъпка в представеното Ценово предложение 

/Приложение №8б/ от утвърдената документацията за участие. 

  На второ място участника - „Хорека Логистик” ООД с ЕИК:201718799 със 

седалище и адрес на управление - гр.София, р-н Красно село, ж.к. Борово 

представлявано от Ангел Кипров и Константин Николов в качеството им на управители 

с обща комплексна оценка в размер на 67,28 т., съгласно критерия за възлагане „най-

ниска цена“ за изпълнение в обществената поръчката за обособена позиция №2, 

определена по споменатата по-горе математическа формула по предложените от него 

обща цена и процент търговска отстъпка в представеното Ценово предложение 

/Приложение №8б/ от утвърдената документацията за участие. 

 Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 

02.10.2020 г., като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат 

отразени в доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от 

ППЗОП.  

 Настоящия протокол се състави в един екземпляр.  

 Комисията приключи работа в 16:40 часа. 

 

КОМИСИЯ:       

                            

Председател:  ......……*/п/…….……… 

                  /инж.Даниела Делисивкова/       

      

   Членове: 

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

                   /Ангел Безергянов/                                         /Гергана Станкова/       
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*Забележка: Подписите са заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от 

Регламент (ЕС) 2016/679 


