
 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 120 
с. Триград, 13.04.2017г. 

 
 

На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.106, ал.6, чл.54, ал.1, т.5, б.“б“ от ЗОП, във връзка с чл.108, т.1 и 
отразени резултати в представените ми Протоколи с рег.№24/08.03.2017г., №25/10.03.2017г., 
№39/29.03.2017г., №45/04.04.2017г., №47/12.04.2017г. и Доклад от 12.04.2017г. на комисия, назначена с 
моя Заповед №72/08.03.2017г. за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти 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-Триград“ за срок от 36 месеца“, открита с мое Решение №30 от 31.01.2017г. и публикувана 
преписка в РОП с уникален № 02718-2017-0029 

Р Е Ш И Х: 

1. ОТСТРАНЯВАМ от участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 
материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на 
ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“ участника „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 121298528, със 
седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.“Банишора“, ул.“Враня“ №57-59. 

 

МОТИВИ: 
При подробно разглеждане на документите, съдържащи се в офертата на участника „ПАНДА 

ЕКСПЕРТ“ ООД комисията е установила липси, непълноти или несъответствие на информацията в 
представеният ЕЕДОП. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от управителя Марио Димитров. 
В т.4, Раздел IV от документацията е записано: Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 
ЕЕДОП се изготвя по образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от ППЗОП.  

Комисията е извършила справка в Търговски регистър и е установила, че участникът има 
вписани двама съдружници. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят 
за лицата, който представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. Съгласно 
разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, комисията счита, че участникът следва да представи ЕЕДОП 
подписан и от всички лица по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояния, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

 На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията е взела решение да изиска от участника „ПАНДА 
ЕКСПЕРТ“ ООД  в срок от 5 (пет) работни дни да представи нов ЕЕДОП и или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може 
да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 
или заявления за участие. В указания от комисията срок от участника е представен нов ЕЕДОП. При 
разглеждането му комисията е установила, че на последната страница от същия липсва подписът на 
едно от посочените лица.  

С така представеният ЕЕДОП участникът не е отстранил констатираните от комисията липси, 
непълноти или несъответствие на информацията, подробно описани в Протокол №25 от 10.03.2017г.  

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН 
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД” 
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подписът е заличен на основание 
чл.2 от ЗЗЛД 

 Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП липсата на основанията за отстраняване се декларират чрез 
представяне на ЕЕДОП. С разпоредбата на чл.54 от ЗОП са въведени императивни изисквания по 
отношение на личното състояние на участниците. Освен основанията за задължително отстраняване от 
процедури, разпоредбата определя и кръга от лицата, по отношение на които се отнасят основанията, 
изброени в чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. Конкретизирането на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП е 
регламентирано в чл.40 от ППЗОП. Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от 
ЗОП са: 

• Лицата, които представляват участника или кандидата; 
• Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
• Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 

по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членове на  управителните или 
надзорните органи.  

Предвид гореизложените мотиви считам, че липсата на основанията за отстраняване посочени в 
чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 следва да бъде удостоверена и от съдружника чрез представяне на ЕЕДОП.  

В случай, че участник не е предоставил по надлежен начин информация, свързана с 
удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, участникът 
следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Съгласно чл.54, ал.1, т.5, б.“б“ от ЗОП възложителя 
отстранява от участие в процедурата участник, когато се установи, че не е представил изискваща се 
информация, свързана с удостоверяване липсата на основани за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор. 

 

2. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО на участниците, съгласно обявеният критерии „най-ниска 
цена“, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за 
нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“, както следва: 

2.1. НА ПЪРВО МЯСТО: „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение на 
обществената поръчка в размер на 7 763.42 лв. (Седем хиляди седемстотин шестдесет и три лева и 
четиридесет и две стотинки) без включено ДДС. 

2.2. НА ВТОРО МЯСТО: „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение 
на обществената поръчка в размер на 8 759.46 лв. (Осем хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 
четиридесет и шест стотинки) без включено ДДС. 

3. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 
рекламни материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“ участникът „ОФИС 
ЛИНИЯ“ ЕООД, ЕИК 120562859, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, бул.“България“ №49. 

4. Възлагам на „ТС-ЧР“ при ТП“ДГС-Триград“, в 3-дневен срок от издаване на настоящото 
решение и не по-късно от деня на неговото публикуване в профила на купувача да изпрати по куриер с 
препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път, на посочената от участника в 
процедурата електронна поща, при условията и реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис или връчи лично срещу подпис, настоящото решение до всички заинтересовани 
лица и участници в откритата процедура за сведение.  

5. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗОП, възлагам на Десислава 
Кокутева, на длъжност “Юрисконсулт“ в ТП“ДГС-Триград“ в 3-дневен срок от издаване на настоящото 
решение, да организира неговото публикуване на интернет страницата на „Южноцентрално ДП“ в 
профила на купувача http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=27 , ведно с 

протоколите и окончателният доклад на комисията.  

6. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196, ал.1 и следващите от ЗОП, в 
10/десет/ дневен срок от получаването на решението, пред Комисията за защита на конкуренцията с адрес: 
п.к. 1000 гр.София, бул.“Витоша” №18; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg; Интернет адрес: http://www.cpc.bg 
с копие до директора на ТП“ДГС-Триград“. 

 
 

 
  

ДИРЕКТОР на  
ТП“ ДГС Триград”:  

                                                                                               
         инж. Захарина БАКЛАРЕВА 
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