
                                                                            
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО„СМОЛЯН” 

бул.”България”83, Смолян 4700                                         dgssmolyan@ucdp-smolian.com                                                   

dgssmolian@abv.bg                                                                          ЕИК 2016195800328                                                                                                 

                                                                   

Р Е Ш Е Н И Е  

№1 

Гр. Смолян, 11.01.2021 г. 
 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените 

резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол №1 от 07.07.2020 г., 

Протокол № 2 от 16.10.2020 г., Протокол № 3 от 11.11.2020 г., Протокол № 4 от 21.12.2020 г. 

и доклад на 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”, 

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 ЦУ на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС „Смолян” по обособени 

позиции” 

Р Е Ш И Х: 

I. ОБЯВЯВАМ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

1. По Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали, оборудване 

и принадлежности, включително и рекламни материали” при мотиви изложени при 

Протокол № 2 от 16.10.2020 г. и доклада от работата на комисията: 

1.1. Участник „Престиж Бизнес -93” ООД при следните мотиви: 

Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на протокол 

№1, участникът „Престиж Бизнес -93” ООД по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, може да 

представи на комисията 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 офертите. 

След изтичане на срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП, комисията е направила справка в 

деловодството на ТП „ДГС Смолян” и е установила, че до 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 17.08.2020 г. включително.  

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал.1, т.5, б. „б” ЗОП и 

предвид гореизложените мотиви считам, че комисията правилно и законосъобразно е 

приела, че участникът „Престиж Бизнес -93” ООД следва да бъде отстранен. 

 



1.2. Участник „Офис консумативи” ЕООД при следните мотиви: 

Комисията e разгледала техническите предложения на участниците и след 

обобщаване на резултатите от разглеждането е установила, че участникът „Офис 

консумативи” ЕООД 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. 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „Офис 

консумативи” ЕООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

2. По Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис техника” при 

мотиви изложени при Протокол № 2 от 16.10.2020 г. Протокол № 3 от 11.11.2020 г., 

Протокол № 4 от 21.12.2020 г. и доклада от работата на комисията на комисията: 

2.1. Участник „Престиж Бизнес -93” ООД при следните мотиви: 

Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на протокол 

№1, участникът „Престиж Бизнес -93” ООД по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, може да 

представи на комисията 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 офертите. 

След изтичане на срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП, комисията е направила справка в 

деловодството на ТП „ДГС Смолян” и е установила, че до 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 17.08.2020 г. включително.  

На основание чл. 57, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал.1, т.5, б. „б” ЗОП и 

предвид гореизложените мотиви считам, че комисията правилно и законосъобразно е 

приела, че участникът „Престиж Бизнес -93” ООД следва да бъде отстранен. 

 2.2. „АТС-България” ООД, ЕИК 130332479 при следните мотиви: 

Комисията e разгледала техническите предложения на участниците и след 

обобщаване на резултатите от разглеждането е установила, че участникът „АТС-България” 

ООД е представил Сертификат за система за управление на качеството 

№024117Q31011235R2M, който сертификат към момента на разглеждане на предложението 



за изпълнение е изтекъл, а именно 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. 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „АТС-

България” ООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

2.3. Участник Кооперация „Панда” при следните мотиви: 

Комисията е извършила проверка дали Ценовото предложение е в съответствие с 

изискванията на Възложителя и валидно като форма и съдържание. 

Участникът Кооперация „Панда” не е включил в ценовото си предложение по 

обособена позиция № 2 артикул цветна тонер касета за принтер Canon I-Sensys LBP7210Cdn 

(цветен) съответно и цена за 1 брой. 

С писмо с Изх. №1577-01/05.06.2020г. възложителят е направил разяснение по въпроса 

цената за комплект от четирите тонера ли искате или само за една тъй като принтера Canon I-

Sensys LBP7210Cdn (цветен) работи с четири касети (една черна и три цветни). Изрично с 

разяснението е посочено, че при изготвяне на ценовото си предложение за обособена 

позиция №2, всеки един от участниците следва да посочи цена за 1 брой тонер касета с черен 

цвят за принтер Canon I-Sensys LBP7210Cdn, както и цена за 1 брой цветна тонер касета за 

посочения принтер. Разяснението е публикувано в профила на купувача на 05.06.2020г. 

Решение № 6/29.05.2020 г. година на Директора на ТП „ДГС Смолян” за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка не е обжалвано в законоустановения срок и 

същото е влезнало в закова сила, както и одобрените с него обявление и документация. По 

същите причини и разяснението като неразделна част от документация за участие, също се е 

превърнала в задължителна норма за всички страни в процедурата, поради което 

неспазването му от страна на участниците се санкционира именно с отстраняване на 

офертата. 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът 

Кооперация „Панда” следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 



2.4. Участник „Селлекс” ЕООД, ЕИК 831184289, при следните мотиви: 

Комисията е отворила ценовите предложения на участниците, допуснати до този етап 

на процедурата в открито заседание, след което е продължила работа в закрито заседание. В 

закритото заседание, комисията е извършила проверка за наличие на обстоятелството по чл. 

72, ал. 1 от ЗОП, а именно дали е налице предложение в офертата на участник, свързано с 

цена или разходи, подлежащо на оценяване, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка. При извършената проверка, комисията е установила, че предложението на 

„Селлекс” ЕООД за изпълнение на поръчката в размер на 121.60 лв. (сто двадесет и един 

лева и шестдесет стотинки), без ДДС за Обособена позиция № 2: „Доставка на 

консумативи за офис техника” е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

Във връзка с констатираното обстоятелство, комисията единодушно е решила 

участникът „Селлекс” ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената отстъпка, в 5-дневен срок от получаване на искането, 

съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.  

 В указания срок участникът е представил писмена обосновка, в която са изложени 

следните мотиви: 

1. Наличие на изключително благоприятни условия, които включват:  

- Фирма „Селлекс” ЕООД съществува от 1994г. като от началото на своето създаване 

работи като вносител и търговец на едро на консумативи за печатащи устройства и 

канцеларски материали. 

Като вносител за българския пазар фирма „Селлекс” е оторизирана да представлява и 

разпространява съвместими консумативи за печатащи устройства на китайската фирма 

Прайм съксес къмпани лимитед, част от групата Принт Райт Холдинг, с която имаме 

дългогодишни контакти и много добри търговски взаимоотношение. На тази база ние 

получаваме от нашия партньор изключително добри цени, съобразени с българския пазар. 

Обстоятелството, че фирма „Селлекс” е вносител ни дава възможност да предоставяме на 

своите клиенти изключително изгодни ценови условия, а в този конкурентен случай 

съществува специална ценова договорка за Вашето стопанство, като потенциален клиент. 

Тази специални ценови условия са основа за изготвяне на ценовата оферта на нашата фирма. 

В случая се съобразяваме с Вашето изискване от Техническата спецификация за 

доставка на съвместими фабрично нови, неупотребявани и с доказан произход артикули, 

произведени от качествени материали, осигуряващи безпроблемна и нормална работа на 

Вашите устройства. 

Фирма „Селлекс” ЕООД е вносител на съвместими нови, фабрично произведени 

консумативи за печатащи устройства, пристигащи във фабрична транспортна опаковка и с 

транспортна лента, отговарящи на всички международни стандарти. 

- Фирма „Селлекс” съществува от 1994г., което я поставя в списъка на фирми в 

бранша с дългогодишна история и опит на българския пазар. 

По силата на това обстоятелство ние имаме дългогодишен натрупан опит в търговията 

на едро и вноса на консумативи за печатащи устройства. Познаваме добре българския пазар, 

следим тенденциите. Ние сме познати на доставчиците и партньорите, както и предлага 

добро и качествено обслужване на своите клиенти. 

Свидетелство за нашия опит и професионален подход в работата през изминалите 

години са сключените договори за директна доставка на консумативи за лазерни принтери и 

други консумативи за печатащи устройства. Дългата листа с нашите корпоративни клиенти, 

които избраха фирмата ни като директен доставчик за консумативи, е доказателство за 



натрупания опит по отношение на изпълнението на директни доставки и изключително 

доброто познаване на ценовите равнища на българския пазар на консумативи за печатащи 

устройства в т.ч. тонер касети за лазерни принтери и други консумативи за офис техника, 

което беше водеща начало при изготвяне на нашата ценова оферта. 

- Фирма „Селлекс” има многократни участия в тръжни процедури, както и спечелени 

такива. 

- Във връзка с участието на фирма „Селлекс” в търгове и при осъществяването на 

директни доставки на консумативи по задание на клиента имаме разработена стратегия за 

формиране на специални и постоянни цени за всеки отделен клиент, които остават валидни 

за целия период на съответния сключен договор. Въз основа на добрата комуникация с 

нашите доставчици всеки клиент и всяка цена, съобразно зададените количества, се 

обсъждат внимателно и договарят предварително. 

Това обстоятелство е основата да познаваме добре пазара по отношение на ценовите 

нива при обществените поръчки, без това да влияе на качеството на доставяните от фирмата 

консумативи. 

- Фирмата „Селлекс” е малка частна българска фирма с персонал под 10 човека 

Ние от фирма „Селлекс” сме оптимизирали разходите по функционирането ни, така, 

че при заложен определен процент печалба, те да бъдат покрити, което ни прави гъвкави 

спрямо пазара и клиентите ни. Процентът, който залагаме е нагледно отразен в 

представената по-долу конкретна калкулация на цената на един от артикулите от ценовата 

листа. 

- Фирма „Селлекс” има сключени Договори за доставка до врата на клиента с няколко 

спедиторски фирми, по силата на които ние сме оптимизирали разходите си за вътрешен 

транспорт. 

Въз основа на сключените договори със спедиторските фирми „Селлекс” ЕООД 

ползва специални условия за доставка на своите клиенти в страната, която е за сметка на 

„Селлекс” ЕООД. Постигнатите добри ценови условия от страна на спедиторите 

допълнително оптимизират цените, които изготвяме за нашите клиенти. Разходът за 

транспорт е част от калкулацията на предложените цени. Процентът, който залагаме, е 

отразен в представената по-долу конкретна калкулация. 

- Фирма „Селлекс” ЕООД има въведена система за контрол на качеството ISO 9001 от 

2016г., която многократно се подновява и допълва. 

Чрез въвеждане на системата ISO 9001, многократното одитиране на нейното 

функциониране от външни одитори и натрупан опит, фирмата „Селлекс” ЕООД постига 

оптимизация на разходите за всяка поръчка, което води до сигурност и икономичност при 

изпълнението им. 

В подкрепа на гореизложеното, а и съобразявайки се със заложения във Вашата 

документация критерий за оценка, а именно „най-ниска цена”, ние включихме в нашата 

калкулация следното, за да се постигнат предложените цени. 

На последно място участникът „Селлекс” ЕООД е направил калкулация на цената на 

една от тонер касетите – Xerox Workcentre 3210, като е избрал същата, тъй като е с по-висок 

относителен дял при формиране на общата стойност на оферирана цена. Отделно от това е 

посочено, че по аналогичен начин са формирани всички предложени цени по обособена 

позиция №2. 

След извършване на оценка на пълнотата на обосновката и обективността на 

посочените от участника „Селлекс” ЕООД обстоятелства, комисията взе единодушно 

решение, че писмената обосновка представена от участника „Селлекс” ЕООД не следва да 

бъде приета, поради следните съображения: 



Съгласно чл. 72, ал.3 от ЗОП – „получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал.2, на които се позовава 

участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща 

информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само 

когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена 

или разходи. Разпоредба на ЗОП изисква от комисията да направи оценка на обосновка на 

участника не само за това дали в същата са обхванати възможностите изброени в чл.72, ал. 2 

от ЗОП от т.1 до т.5, но и дали към обосновката са приложени доказателства чрез които по 

безспорен начин да се обоснове предложената от участника цена или разход. 

Участникът е посочил, че е вносител, което му дава възможност да предоставяме на 

своите клиенти изключително изгодни ценови условия. Що се отнася до позоваването на 

участника на „изключително изгодни ценови условия” без очертаване на конкретни 

стойностни установени за тях, без указване и представяне на доказателства, не може да се 

обоснове начина на образуване на предложението за изпълнение. В  дадената обосновка не 

се предоставя информация в какво се изразяват тези „изключително добри цени”, които 

получават от Принт Райт Холдинг. Липсват също и конкретни данни и доказателство за 

договорени цени между участника и Прайм съксес къмпани лимитед. 

Позоваването на дългогодишен натрупан опит в търговията на едро и вноса на 

консумативи за печатащи устройства, както и многократни участия в тръжни процедури, по-

скоро е критерии за подбор, който е не относим към начина за образуване на предложението 

за изпълнение. Комисията не приема за относимо дългогодишен натрупан опит в търговията 

на едро и вноса на консумативи за печатащи устройства към начина на образуване на 

„Предложена обща цена” за Обособена позиция №2, тъй като критериите за подбор, на които 

следва да отговарят всички участници не могат да бъдат приети като обстоятелства 

благоприятстващи само участника. 

В случая, че участникът е вносител на фабрично нови, неупотребявани и с доказан 

произход артикули, произведени от качествени материали, осигуряващи безпроблемна и 

нормална работа по никакъв начин не доказва образуване на предложението за изпълнение 

на поръчката, тъй като това е изискване, което е предвидено в Техническата спецификация, 

на което всички участници следва да отговарят. 

Комисията намира, че сочените обстоятелства, че „Селлекс” е малка частна българска 

фирма с персонал под 10 човека, както и е оптимизирала разходите по функционирането си  

не могат да обосноват образуване на предложението за цена, тъй като не е дадена 

информация относно действителното заплащане на труда на тези лица и как това заплащане 

влияе на предложението на участника. В обосновката си участникът е посочил, че с 

печалбата на фирмата покрива самоиздръжката на фирмата, съставляваща се от разходи по 

издръжка на офиса, заплати и осигуровки на персонала, телефони, финансови и други 

присъщи на дейността разходи. 

На следващо място участникът е посочил, че има сключени Договори за доставка до 

врата на клиента с няколко спедиторски фирми, но не е посочено по какъв начин това влияе 

благоприятно на предложението и в каква степен. Що се отнася до позоваването на 

участника на сключени договори със спедиторски фирми без очертаване на конкретните 

стойности установени за тях, без указване и представяне на доказателства, също не може да 

обоснове начина на образуване на предложението за изпълнение. В  дадената обосновка не 

се предоставя информация в какво се изразяват тези „специални условия”. Липсват също и 

конкретни данни и доказателство за договорени между участника и транспортните фирми 

търговски условия, които да влияят на начина на образуване на търговската отстъпка. 

Единствено е посочено, че вътрешния транспорт по договорени цени с логистична фирма е 

4% на база единичната стойност за предлаганата тонер касета за Xerox Workcentre 3200. 



Позоваването на горецитирания сертификат ISO 9001 от 2016г. е неотносим до 

толкова до колкото такъв сертификат, с какъвто участникът не е доказал, че разполага би дал 

гаранция за качество, но не може да обоснове начина на образуване на предложението за 

изпълнение. 

Участникът е посочено, че предложените цени по обособена позиция №2 са 

формирани по аналогичен начин, както е направена калкулацията за Xerox Workcentre 3200. 

Комисията не приема така изложеното за наличие на изключително благоприятно условие, 

тъй като не може да се направи съпоставка по аналогичен начин на формираните цени на 

другите предложени тонер касети в ценовото предложение и начинът на образуване на 

цените им, тъй като предложените цени, както и самите артикули са несъпоставими една 

друга. Исканата обосновка е за общата цена за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция №2, а не само за отделен артикул. Отделно от това участникът не е посочил какви са 

цените на закупуваните от него тонер касети както и какви ще са разходите и др. при 

образуване на крайната цена на предлагания от него артикул. За това е невъзможно 

комисията да съпостави по аналогичен начин формираните цени на другите тонер касети. 

На основание чл.107, т.3 предложение второ от ЗОП и предвид гореизложените 

мотиви считам, че комисията правилно и законосъобразно не е приела обосновката на  

участника „Селлекс” ЕООД и същият следва да бъде отстранен, тъй като офертата не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАСТОЯЩАТА 

ПРОЦЕДУРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

За обособена позиция №1: 

На първо място участника - „Книжовност 96” ООД, ЕИК 120013472, гр. Смолян 

4700, бул. „България” № 28 с обща комплексна оценка в размер на 95,21 т. 

На второ място Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099, гр. София 1784, бул. 

„Цариградско шосе” № 139, с обща комплексна оценка в размер на 90,95 т. 

За обособена позиция №2:         

На първо място участника - „Книжовност 96” ООД, ЕИК 120013472, адрес: гр. 

Смолян 4700, бул. „България” № 28, представлявано от Славчо Радославов Каракашев в 

качеството си на управител с обща комплексна оценка в размер на 100 т.  

На второ място участника - „Офис консумативи” ЕООД, ЕИК 201417931, гр. 

Пловдив, 4000, р-н Южен, ул. „Кукленско шосе” №6-а, представлявано от Павел Димитров 

Стоянов и Петър Николов Георгиев в качеството им на управители, с обща комплексна 

оценка в размер на 87,40 т. 

Мотиви за постановеното класиране: Участниците отговарят на всички изисквания 

на Закона за обществените поръчки, както и на предварително обявените от Възложителя 

условия, посочени в документацията за участие в настоящата обществена поръчка, открита с 

Решение № 6/29.05.2020г. на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

Офертите на участниците са разгледани и оценени съгласно предварително избрания 

критерий „най-ниска цена“ и постановеното класиране е съобразно направените от тях 

предложения. 

 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p43956987


III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

1. За обособена позиция № 1: 

Класираният на първо място участник „Книжовност 96” ООД, ЕИК 120013472, гр. 

Смолян 4700, бул. „България” № 28, с обща комплексна оценка в размер на – 95,21 т. 

2. За обособена позиция № 2: 

Класираният на първо място участник „Книжовност 96” ООД, ЕИК 120013472, гр. 

Смолян 4700, бул. „България” № 28, с обща комплексна оценка в размер на – 100 т. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита от 

конкуренцията по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му. 

На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците и да се публикува в профила на купувача - http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4622, ведно с 

протоколите и доклада на комисията. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………(п).………. 

инж. Станко Делиянчев: 

Директор на ТП ДГС „Смолян” 

 

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 


