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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 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148 

гр. Момчилград, 29.07.2020 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, 106, ал. 6, чл. 108, т. 1, чл. 109 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ, бр. 86 от 

2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 

2019 г., в сила от 1.01.2020 г.), във връзка с § 12 от ПЗР на Закона за мерките и действията 

по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. и за преодоляване на последиците, и резултатите, отразени в Протокол 

№1/10.07.2020 г., Протокол № 2/16.07.2020 г., Протокол №3/28.07.2020 г. и утвърден на 

29.07.2020 г. Доклад от дейността на комисия, назначена с моя Заповед № 141/10.07.2020 г. 

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”. 

 

Р Е Ш И Х : 

 

I. Обявявам класирането на участниците в открита процедура за възлагане 

изпълнението на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с 

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

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Момчилград“, за срок от 

36 месеца“, в съответствие с обявения критерий икономически най-изгодна оферта, 

определена по критерий „най-ниска цена”, за цялостното изпълнение на обществената 

поръчка и класирането на участниците, съгласно Протокол № 3/28.07.2020 г. на комисията, 

както следва:  
 

           1.  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. 

 

           2. 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. 

 

             3.  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 
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Константин Благородинов Николов и Ангел Любенов Кипров – Управители, с получена 

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

 

             4. 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. 

 

Мотиви за постановеното класиране: Видно от представения Доклад и протоколи 

за работата на комисията, назначена с моя Заповед № 141/10.07.2020 г., класираните 

участниците отговарят на всички изисквания на Закона за обществените поръчки, офертите 

им съдържат всички изискуеми от Възложителя документи, в това число изискуемите 

документи, съгласно Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в 

откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, и същите са редовни, които 

обстоятелства са описани и в протоколите на комисията. Офертите на участниците са 

разгледани и оценени съгласно предварително избрания критерий „най-ниска цена“ и 

постановеното класиране е съобразно направените от участниците предложения.  

 

 

II. В настоящата обществена поръчка няма отстраненини участници. 

 

III. Определям за Изпълнител на обявената 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”, 

класираният 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 представители Елка Николова 

Каменова - Цанкова – Председател на кооперацията. 
 

 Мотиви: Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, е класиран от комисията на 

първо място и е представил оферта за участие в настоящата процедура за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка, която съдържа всички документи, 

посочени в документацията за участие и в обявлението; офертата отговаря на 

предварително обявените условия от Възложителя в утвърдената Документация за участие. 

Представеното от него предложение е класирано на първо място от комисията, като 

изпълнителят на обществената поръчка е избран въз основа на обявения от Възложителя 

критерий за оценка на офертите икономически най-изгодна оферта, определена по 

критерий „най-ниска цена”. 

 

IV. Връзка към електронната преписка на процедурата: http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4644 

 

V. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП, в 3-дневен срок от издаването 

му, настоящото решение, както и протоколите и доклада на комисията за провеждане на 

процедурата, да се публикуват в профила на купувача на интернет страницата на „ЮЦДП”, 

гр.  Смолян към електронната преписка на поръчката на следния интернет адрес: 

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4644, 

като публикуването да се извърши в деня на изпращането на решението до участниците в 

процедурата.  

 

VI. Срок за подаване на жалби: На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП 

настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 – дневен срок от получаването му пред 

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4644
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4644
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4644
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Комисия за защита на конкуренцията. На основание чл. 199, ал. 1 от ЗОП жалбата до 

Комисия за защита на конкуренцията се подава с копие до Възложителя – Директора на ТП 

„ДГС Момчилград“. 

 

VII. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 

конкуренцията, с адрес: гр. София 100, бул. „Витоша” №18, ел. поща: cpcadmin@apa.bg, 

интернет адрес: www.cpc.bg. 

 

 

 

Възложител:………*/п/………….. 

          /инж. Илия Боянов Минчев-   

Директор на ТП „ДГС Момчилград“/ 
 

 

 

 

 

Налице е положен подпис, като същия е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 

mailto:cpcadmin@apa.bg
http://www.cpc.bg/

