
 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

Днес, 16.10.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, с адрес: гр. 

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

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

принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮЦДП 

– Смолян и ТП ДГС „Смолян” по обособени позиции”, съгласно Решение № 

6/29.05.2020г. на Директора на ТП ДГС „Смолян” за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:00 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: 

Във връзка с констатирано несъответствие към личното състояние и критериите за 

подбор на участниците: „АТС-България” ООД, „Кооперация „Панда”, „Престиж 

Бизнес -93” ООД, „Селлекс” ЕООД, „Офис консумативи” ЕООД, „Тонер Съпорт” 

ООД и „Книжовност 96” ООД на 06.08.2020 г. е изпратен Протокол №1 на всички 

участници и същият е публикуван в профила на купувача в същия ден. Комисията 

установи, че всички участници са получили Протокол №1, видно от известията за 

доставяне. 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателя на 

комисията запечатани непрозрачни пликове от следните участници: 

1. „АТС-България” ООД, с вх. № 2267/12.08.2020г. с надпис „Допълнителни 

документи” за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за 

нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени позиции” за обособена позиция №2 

„Доставка на консумативи за офис техника”; 

2. „Кооперация „Панда”, с вх. №2260/11.08.2020 г. с надпис: Допълнение/промяна 

към оферта №1871/03.07.2020г. за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени позиции” за обособена 

позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали” за обособена позиция № 2 „Доставка на 

консумативи за офис техника”; 
3. „Селлекс” ЕООД, с вх. №2280/13.08.2020 г. с надпис: ЕЕДОП към, ОП 

„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени позиции” за 

обособена позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 

4. „Офис консумативи” ЕООД, с вх. №2268/12.08.2020 г. с надпис: 

„Допълнително изискуеми документи към оферта” за участие обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени 

позиции” за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, 



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

позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 
5. „Тонер Съпорт” ООД, с вх. №2271/12.08.2020 г. с надпис: „Допълнителни 

документи „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” за обособена 

позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 

6. „Книжовност 96” ООД, с вх. №2247/10.08.2020 г. и вх. №2247/10.08.2020 г. с 

надпис: „Допълнителна информация към оферта за участие в 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 Смолян” по обособени позиции” за обособена позиция №1 „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали” и за обособена позиция №2 „Доставка на консумативи за офис 

техника”. 

 След направената справка в деловодството на ТП „ДГС Смолян”, комисията 

установи, че 17.08.2020г., включително /пет работни дни от датата на  получаване на 

Протокол №1/ не са постъпили допълнителни документи от участника „Престиж Бизнес 

-93” ООД. Видно от обратна разписка участникът „Престиж Бизнес -93” ООД е получил 

Протокол №1 на 10.08.2020г. В указания на участника „Престиж Бизнес -93” ООД срок 

по чл.54, ал.9 от ППЗОП не е представен нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Срокът по чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 

17.10.2020 г. включително. Допълнителни документи не са постъпили и до датата на 

днешното заседание на комисията. 

 С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага на 

възложителя за отстраняване на участника „Офис консумативи” ЕООД за 

обособена позиция №1 и обособена позиция №2, на основание чл. 57, ал.1 от ЗОП, 

във връзка с чл.54, ал.1, т.5, б. „б” от ЗОП. 

 Комисията установи, че документите на другите участници са представени в 

законоустановения срок и пристъпи към тяхното разглеждане: 

 1. „АТС-България” ООД е представил следните документи: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №2. 

 След разглеждане на представения ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

отстранил несъответствията констатирани в Протокол №1, поради което взе единодушно 

решение, че допуска офертата за обособена позиция №2 на участника „АТС-България” 

ООД до следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката.  

 2. „Кооперация „Панда” е представил следните документи: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №1; 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №2. 

 - Опис за обособена позиция №1; 

 - Опис за обособена позиция №2. 

 След разглеждане на представените ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

отстранил несъответствията констатирани в Протокол №1, поради което взе единодушно 

решение, че допуска офертата за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 на 

участника „Кооперация „Панда” до следващия етап в процедурата – проверка на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

 



 3. „Селлекс” ЕООД е представил следните документи: 

 - Писмо с изх. №907/12.08.2020г. 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №2. 

 След разглеждане на представения ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

отстранил несъответствията констатирани в Протокол №1, поради което взе единодушно 

решение, че допуска офертата за обособена позиция №2 на участника „Селлекс” ЕООД 

до следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката.  

 4. „Офис консумативи” ЕООД е представил следните документи: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №1; 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №2. 

 След разглеждане на представените ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

отстранил несъответствията констатирани в Протокол №1, поради което взе единодушно 

решение, че допуска офертата за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 на 

участника „Офис консумативи” ЕООД до следващия етап в процедурата – проверка на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

 5. „Тонер Съпорт” ООД е представил следните документи: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №2. 

 След разглеждане на представения ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

отстранил несъответствията констатирани в Протокол №1, поради което взе единодушно 

решение, че допуска офертата за обособена позиция №2 на участника „Тонер Съпорт” 

ООД до следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката.  

 6. „Книжовност 96” ООД е представил следните документи: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция №1; 

  - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD за обособена позиция № 2. 

 След разглеждане на представените ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

отстранил несъответствията констатирани в Протокол №1, поради което взе единодушно 

решение, че допуска офертата за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 на 

участника „Книжовност 96” ООД до следващия етап в процедурата – проверка на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

 II. Комисията в пълен състав продължи своята работа на 15.10.2020г. и разгледа 

техническите предложения на участниците и след обобщаване на резултатите от 

разглеждането, установи следното: 

 1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3б) на 

участник „АТС-България” ООД за обособена позиция №2 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 и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в 

количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

констатацията. 



 Комисията установи, че участникът е представил Сертификат за система за 

управление на качеството №024117Q31011235R2M, който сертификат към момента на 

разглеждане на предложението за изпълнение е изтекъл на 14.07.2020 г. Предвид 

обстоятелството, че сертификатът е с изтекла валидност през месец юли 2020г., то 

комисията не кредитира представения сертификат като валиден документ, доказващ, че 

предлаганите от него артикули напълно отговарят на техническата спецификация, 

посочени в документацията. Към офертата не са представени данни и/или документ за 

подновяване на сертификацията от която да е видно, че предлаганите тонер 

касети/артикули напълно отговарят на техническата спецификация, посочени в 

документацията. 

 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 за обособена позиция №2 се изготвя съгласно Приложение 

№3б. Образецът на „Техническото предложение” е част от документацията за участие в 

обществена поръчка, одобрена с Решение за откриване на процедура № 6/29.05.2020 г. 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 №3б 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 от тях 

артикули напълно отговарят на техническата спецификация, посочена в документацията. 

 С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага на 

възложителя за отстраняване на участника „АТС-България” ООД за обособена 

позиция №2, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП. 

 2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3а) на 

участник „Кооперация „Панда” за обособена позиция №1 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 и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в 

количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

констатацията.  

 След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за 

обособена позиция №1 на участника в процедурата, комисията единодушно реши - 

допуска „Кооперация „Панда” до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 2.1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3б) на 

участник „Кооперация „Панда” за обособена позиция №2 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 и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в 

количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

констатацията.  

 След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за 

обособена позиция №2 на участника в процедурата, комисията единодушно реши - 

допуска „Кооперация „Панда” до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 



 3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3б) на 

участник „Селлекс” ЕООД за обособена позиция №2 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 и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в 

количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

констатацията.  

 След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за 

обособена позиция №2 на участника в процедурата, комисията единодушно реши - 

допуска „Селлекс” ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 4. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3а) на 

участник „Офис консумативи” ЕООД за обособена позиция №1 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 и замяна на 

доставен артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, 

несъответствие на параметрите с тези от техническата спецификация и/или 

несъответствие в количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от 

момента на констатацията.  

  Комисията установи, че участникът не е представил доказателства, че 

предлаганите от него артикули напълно отговарят на техническата спецификация, 

посочени в документацията, каквото е изискването посочено в Техническото 

предложение за изпълнение на поръчка - Приложение №3а, а именно: Висококачествена 

копирна хартия – 166 – 168 % белота, – А4, 80 г/м2 /500 л. в пакет/, Рециклирана копирна 

хартия – A4, 80 г/м2, /500 л. в пакет/, Фотохартия А4 /20 л. в пакет/, Факс хартия, Паус 

формат А4 – 92гр.м2, /500 л. в пакет/, Хартия белова – А4 - 60 г/м2 – /250 л.в пакет/, 

Хартия карирана – А4, 250 л. /250 л.в пакет/, Пътна книжка, Пътен лист за лек 

автомобил, УП – 1, Заповед за командировкаКнига за издаване на болнични листове, 

Дневник ЕДСД 200 л., Дневник ЕДСД 100 л., Трудова книжка, Касова бележка сторно 

химиз.малка, Искане за отпуск. на мат. ценности 2/3 химизирани, Искане за отпуск. на 

мат. ценности 2/3 обикновени, Азбучник формат А 4 тв. Корици, Азбучник формат А 5 

тв. Корици, Нареждане разписка, Мемориален ордер А5, Мемориален ордер 2/3 А4, 

Мемориален ордер А4, Пликове 110/220мм., Пликове 114/162мм., Пликове 162/229 мм., 

Пликове 229/324мм., Пликове 250/353мм., Пликове 110/230мм., Пликове 

160/230мм.,Пликове 230/330мм., Пликове 300/400мм., Офсетов куб бял, фолиран – 250 

л.,  85 х 85 мм., Офсетов куб цветен – 300 л.,  85 х 85 мм, Бял офсетов куб – 450 л., 70 

г/м2, 90х90х50 мм, Офсетов куб – бял, 70 г/м2, 85х85х70 мм, Тетрадка със спирала – 

плътни корици – А4, 60 л., Тетрадка шита – твърди корици – А4, 96 л. Разделители от 

цветен  картон – 5 цвята, Джоб за документи, формат А4 – матиран, 100 бр. в пакет, 

Джоб за документи, формат А4 – кристал – 100 бр. в пакет, Органайзер за бюро – 

функционален с отделения, Органайзер за бюро – функционален с отделения, въртящ, 

Мастило за тампон – синьо – 30 мл, Мастило за тампон – черно – 30 мл, Химикал за 

еднократна употреба – прозрачен с капачка – 50 бр. в опаковка, Химикал за еднократна 

употреба – прозрачен с капачка, Химикал – обикновен с несменяем пълнител, Химикал – 

обикновен със сменяем пълнител, Химикал със сменяем пълнител и гумирана грип зона, 

Автоматична химикалка с гумено покритие, дебелина на линията 0,5 мм, Текст маркер – 

скосен връх за маркиране върху всички видове хартия, 4 цвята, Гума – бяла 300/60, Гума 

– комбинирана 6541/80Флумастери – 6  цвята, Флумастери – 10 цвята, Линия – 

кристално прозрачна – 20 см, Линия – кристално прозрачна – 30 см, Коректор ацетонов – 

20 мл, Лепило течно за хартия и картон – 45 мл, Хартиено тиксо-19мм/20 м, Хартиено 

тиксо- 25 мм/20 м, Хартиено тиксо- 38 мм/20 м, Хартиено тиксо- 48м/20 мм, Опаковъчна 

самозалепваща лента- 12 мм/10 м, Опаковъчна самозалепваща лента – 15 мм/10 м, 

Опаковъчна самозалепваща лента-19 мм/33 м, Опаковъчна самозалепваща лента- 25 



мм/33 м, Опаковъчна самозалепваща лента -12 мм/66 м, Опаковъчна самозалепваща 

лента- 19 мм/66 м, Коректор-ролка, дължина на лентата 5 м., Тиксо – 50мм/66м, Тиксо 

48Х60 безцветно, Тиксо 19 мм/ 33м, Резервни ножчета за 9 мм – 10 бр., Канап, ролка 50 

м, Сезал, 600 м, Перманентен маркет, объл връх, черен, син, червен, зелен, Текст маркер 

– жълт, Текст маркери, комплект 3 цвята, Коректор ацетонов, Коректор лентов, Лепило 

течно, 40 мл, Канцеларско тиксо – 12/10, 6 бр., Канцеларско тиксо – 18/10, 4 бр., 

Канцеларско тиксо – 19/33, 4 бр.Ножица – 18 см, Ластици – силикон – 40 г, Антителбод с 

метален връх, Антителбод с метален връх, Фолио за ламиниране – 54/86 мм 125 мик., 100 

бр., Фолио за ламиниране – 65/95 мм 80 мик., 100 бр., Фолио за ламиниране – 65/95 мм 

125 мик., 100 бр., Фолио за ламиниране А3, 125 micr, Дъска бяла магнитна с алуминиева 

рамка 120/240, Джоб за CD/DVD, Фолио за ламиниране А4 80 микрона, Кърпички за  

почистване на компютърна техника, Почистващи кърпи за компютърна техника – 

единични, Спрей за почистване на компютърна техника, Подложки за мишки с картинка 

– ПВЦ, Флаш памет 32 GB, Флаш памет 16 GB, Флаш памет 8 GB CD – R 700MB 52Х – 

кутия, CD – R 700MB 52Х – шпиндел, CD – RW 700MB 8-12Х – кутия, CD – RW 700MB 

8-12Х – шпиндел, DVD – R 16х 4,7GB – кутия , DVD – R 16х 4,7GB – шпиндел, DVD – R 

8,5 GB – кутия, DVD + R 16х 4,7GB – кутия , DVD + R 16х 4,7GB – шпиндел, DVD + R 

8,5 GB – кутия, DVD – RW 4,7GB – кутия , DVD – RW 4,7GB – шпиндел, DVD + RW 

4,7GB – кутия, DVD + RW 4,7GB – шпиндел.  

  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 за обособена позиция №1 се изготвя съгласно Приложение 

№3а. Образецът на „Техническото предложение” е част от документацията за участие в 

обществена поръчка, одобрена с Решение за откриване на процедура № 6/29.05.2020 г. 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 №3а 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 от тях 

артикули напълно отговарят на техническата спецификация, посочена в документацията. 

 С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага на 

възложителя за отстраняване на участника „Офис консумативи” ЕООД за 

обособена позиция №1, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП. 

 4.1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3б) на 

участник „Офис консумативи” ЕООД за обособена позиция №2 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 и замяна на 

доставен артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, 

несъответствие на параметрите с тези от техническата спецификация и/или 

несъответствие в количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от 

момента на констатацията.  

  След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за 

обособена позиция №2 на участника в процедурата, комисията единодушно реши - 

допуска „Офис консумативи” ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне на 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 5. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3б) на 

участник „Тонер Съпорт” ООД за обособена позиция №2 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 и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в 



количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

констатацията.  

  След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за 

обособена позиция №2 на участника в процедурата, комисията единодушно реши - 

допуска „Тонер Съпорт” ООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 6. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3а) на 

участник „Книжовност 96” ООД за обособена позиция №1 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 и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в 

количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

констатацията.  

  След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за 

обособена позиция №1 на участника в процедурата, комисията единодушно реши - 

допуска „Книжовност 96” ООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 6.1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3б) на 

участник „Книжовност 96” ООД за обособена позиция №2 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 и замяна на доставен 

артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствие в 

количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

констатацията.  

  След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за 

обособена позиция №2 на участника в процедурата, комисията единодушно реши - 

допуска „Книжовност 96” ООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик 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. 

         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 


