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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   № 1 

Днес, 10.07.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай 

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

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 процeдура за възлагане 

на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №293/10.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Акад. Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, 

при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура по 

възлагане на обществена поръчка, започна работа в 13:30 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”. 

 

Работата на комисията протече при следния ред: 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят на 

комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което беше 

представен приемателно-предавателен протокол от регистъра на постъпилите оферти 

подписан от предаващия и приемащия), съгласно който в срока за подаване на 

офертите са постъпили 6 (шест) броя оферти за участие в горецитираната процедура, 

както следва: 

 

 1. „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.София, с вх.№2024/07.07.2020 г. постъпила в 

09:50 ч. за обособена позиция №2;  

2.  „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, гр.Пловдив, с вх.№2042/09.07.2020 г. 

постъпила в 08:06 ч. за обособена позиция №1 и обособена позиция №2; 

3. „КНИЖОВНОСТ 96” ООД, гр.Смолян с вх.№2044/09.07.2020 г. постъпила в 

09:21 ч. за обособена позиция №1 и №2; 

4.  „СЕЛЕКС” ЕООД, гр.София, с вх.№2048/09.07.2020 г. постъпила в 10:10 ч. 

за обособена позиция №2; 

5. „ТОНЕР СЪПОРТ” ООД, гр.София, с вх.№2050/09.07.2020 г. постъпила в 

10:22 ч. за обособена позиция №2; 

6. „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД, гр.София, с вх.№2052/09.07.2020 г. 

постъпила в 10:56 ч. за обособена позиция №1 и №2. 

 

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в 

съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.  

На заседанието не се явиха представители на участниците, подали оферти, както 

mailto:dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com


2 
 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията направи справка от електронната страница на Търговския регистър 

при АВ за актуалното състояние на участниците.  

Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното 

постъпване, както следва:  

 

1. „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.София. 

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции №2. 

 

2.  „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, гр.Пловдив.  

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции 

№1 и №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции №1 и №2. 

 

3. „КНИЖОВНОСТ 96” ООД, гр.Смолян. 

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции 

№1 и №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции №1 и №2. 

 

4. „СЕЛЕКС” ЕООД, гр.София.  

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособена позиция №2. 

 

5. „ТОНЕР СЪПОРТ” ООД, гр.София.  

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособена позиция №2. 

 

6.  „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД, гр.София. 

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции 

№1 и №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции №1 и №2. 

 

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 II. Комисията  продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП - за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор на закрити заседания проведени в периода – 07.09 - 

14.08.2020 г. в редовен състав, като констатира следните нередности в представените 

ЕЕДОП-и от следните участниците, както следва: 

 

В тази връзка комисията направи следните  констатации: 

 

1. Офертата на участника - „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК:130332479 

гр.София, 1750, р-н Младост, ул. „Ана Ахматова” №9, представлявано от Георги 

Александров и Александър Георгиев– в качеството им на управители в настоящата 

обществена за обособена позиция №2 e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

 

1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3б за 

обособена позиция №2-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №2– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №2 – Приложение №5-

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №2 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 

№13- оригинал; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2, 

Приложение №8б-оригинал; 

10. Актуален списък на всички консумативи – оригинал. 

 

 При подробно и обстойно разглеждане на представения на електронен носител 

/СД-диск/ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника 

АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД, комисията не констатира липси или несъотвествия по 
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отношение на декларираните факти, обстоятелства и информация, като и по отношение 

на критериите за подбор и лично състояние.  

 

2. Офертата на участника - „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, с 

ЕИК:201417931 гр. Пловдив, р-н Южен, ул. „Кукленско шосе“ №6а представлявано от 

Павел Стоянов и Петър Георгиев в качеството им на управители в настоящата 

обществена за обособена позиция №1 e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

 

1. Опис на документи за ОП №1 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител - оригинал. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3, за обособена 

позиция №1-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №1– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №1 – Приложение №5-

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №1 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 

№13- оригинал; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1, 

Приложение №8а-оригинал;  

10. Официален Католог на Офис Консумативи“ ООД. 

 

2.1. За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 

1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител - оригинал. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3б, за обособена 

позиция №2-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №2– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №2 – Приложение №5-

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №2 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 

№13- оригинал; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2, 

Приложение №8б-оригинал;  

10. Официален Католог на Офис Консумативи“ ООД. 

 

 При подробно и задълбочено разглеждане на представените  на електронен 

носител /СД-диск/ Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) от 

участника - „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” ООД и за обособена позиция №1 и №2, 
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комисията устави, че същите  са надлежно подписани от всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Не бяха 

констатирани липси или несъотвествия по отношение на декларираните факти, 

обстоятелства и информация, като и по отношение на критериите за подбор и лично 

състояние в представените еЕЕДОП-и от участника.  

 3. Офертата на участника - „КНИЖОВНОСТ 96” ООД, с ЕИК:120013472  

гр.Смолян, бул. „България” №28 представлявано от Славчо Каракашев в качеството му 

на управител в настоящата обществена за обособена позиция №1 e подадена в 

непрозрачна опаковка и съдържа: 

1. Опис на документи за ОП №1 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3 за 

обособена позиция №1-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №1– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №1 – Приложение №5-

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №1 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Декларация по чл.33 от ЗОП; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1, 

Приложение №8а-оригинал; 

10. Референция от ТП „ДГС Златоград“; 

11. Официален каталог; 

12. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 

№13- оригинал. 

 

3.1. За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 

1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3б за 

обособена позиция №2-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №2– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №2 – Приложение №5-

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №2 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Декларация по чл.33 от ЗОП; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2, 

Приложение №8б-оригинал. 

10. Референция от ТП „ДГС Смолян“; 

11. Официален каталог 

12. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 
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№13- оригинал. 

 

При подробно и задълбочено разглеждане на представените  на електронен 

носител /СД-диск/ Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) от 

участника - „КНИЖОВНОСТ 96” ООД и за обособена позиция №1 и №2, комисията 

устави, че същите са надлежно подписани от задължено лице по смисъла на чл.54, ал.2 

от ЗОП във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Не бяха констатирани липси или 

несъотвествия по отношение на декларираните факти, обстоятелства и информация, 

като и по отношение на критериите за подбор и лично състояние в представените 

еЕЕДОП-и от участника и за двете обособени позиции. 

 

4.  Офертата на участника - „СЕЛЕКС“ ЕООД, с ЕИК:831184289, гр.София, р-н 

Изгрев, ж.к. Изток, ул. „Чарлс Дарвин” №14Б, вх.А, представлявано от Стела Маркова-

Томова в качеството й управител в настоящата обществена за обособена позиция №2 e 

подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

1. Опис на документи за ОП №1 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3б за 

обособена позиция №2-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №2– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №2 – Приложение №5-

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №2 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2, 

Приложение №8б-оригинал; 

9. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 

№13- оригинал; 

10. Каталог-оригинал; 

11. Аргументи в полза консумативите за печатните устройства, приозвеждани в 

заводите на Принт Райт Холдинг. 

 

1.  В Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

участника - „СЕЛЕКС“ ЕООД за обособена позиция №2 в Част III: „Основания за 

изключване”, раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение” по отношение на : 

- Несъстоятелност;  

- Производство по несъстоятелност; 

- Споразумение с кредитори; 

- Управляване на активите от ликвидатор; 

- Прекратена стопанска дейност. 

На въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава –членка на ЕС?  е отговорил с „НЕ”. На възложителя служебно му е 

известно, че Търговския регистър, поддържан от Агенцията по Вписванията, дава 
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информация за горните данни и поради тази причина участникът следва да отговори с 

„ДА” и да посочи линк към Търговския регистър.  

 

5. Офертата на участника - „ТОНЕР СЪПОРТ” ООД, с ЕИК:200410097  

гр.София, с ЕИК:200410097, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1220, р-н 

Сердика,  ул. „Проф. Иван Георгов” №14а, представлявано от Огнян Събчев и Васил 

Николов – в качеството им на управител в настоящата обществена за обособена 

позиция №2 e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

 

1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3б за 

обособена позиция №2-оригинал; 

4. Брошура на предложените консумативи; 

5. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №2– 

Приложение №4-оригинал; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №2 – Приложение №5-

оригинал; 

7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №2 – Приложение №6 - оригинал; 

8. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

9. Декларации за съответветствие с ISO/IEC 17050-1 и EN 17050-1 – 9 броя; 

10. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2, 

Приложение №8б-оригинал и Каталог с посочени единични цени; 

11. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП. 

 

При подробно и задълбочено разглеждане на представения на електронен 

носител /СД-диск/ Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) от 

участника - „ТОНЕР СЪПОРТ” ООД и за обособена позиция №2, комисията устави, 

че същия е надлежно подписани от задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Не бяха констатирани липси или несъотвествия 

по отношение на декларираните факти, обстоятелства и информация, като и по 

отношение на критериите за подбор и лично състояние в представения от него еЕЕДОП. 

 

6. Офертата на участника - „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД, с ЕИК: 201718799, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. Борово, бл.231, 

ет.14, ап. 69  представлявано от Константин Николов и Ангел Кипров в качеството им 

на управители в настоящата обществена за обособена позиция №1 e подадена в 

непрозрачна опаковка и съдържа: 

1. Опис на документи за ОП №1 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител за ОП№1; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3 за 

обособена позиция №1-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №1– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №1 – Приложение №5-
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оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №1 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 

№13- оригинал; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1, 

Приложение №8а-оригинал; 

10. Каталог канцеларски материали –поставен в плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ за обособена позиция №1. 

 

6.1.  За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 

1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №10; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) в електронен 

вид – приложен на електронен носител за ОП№2; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3б за 

обособена позиция №2-оригинал; 

4. Декларация за съгласие  с клаузите на приложения проект на договор ОП №2– 

Приложение №4-оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата за ОП №2 – Приложение №5-

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила и заетостта и условията на 

труд за ОП №2 – Приложение №6 - оригинал; 

7. Деклрация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №7-оригинал; 

8. Декларация  във връзка с обработването на личните данни – Приложение 

№13- оригинал; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2, 

Приложение №8б-оригинал; 

10. Каталог канцеларски материали –поставен в плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ за обособена позиция №1. 

 

1. При разглеждане на представените Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника - „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД, се 

установи, че представените документи не са валидно подписани от всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Видно от 

направената справка в ТР при АВ, правно-организационната форма на участика е 

дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ. В представените еЕЕДОП/и от 

участника в електронен вид,  записани на електронен носител във формат - PDF, липсва 

информация за валидно цифрово подписан документ с квалифициран електронен 

подпис от лицата, които представляват участника, тези факти бяха установени, при 

отваряне и разглежадене на представения еЕЕДОП, на база автоматично генерираното 

съобщение в специално обособеното поле в горната част  на документа с информация 

за лицата и подписите. Също така от тази информация е видно, че е налице и 

съществува проблем при подписването на документа с поне от единия използван КЕП 

от участника. Тази констатация се отнася за  представените еЕЕДОП/и  от участника  и 

за двете обособени позиции. 

 

На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 
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получаване на настоящия протокол, участникът 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, могат да представят 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 

 

Участниците следва да представят изисканите от комисията документи в срок от 

5 работни дни, всеки работен ден до 17:00 ч. на посочения в документацията  за участие 

адрес в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи 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 „Акад. Николай Хайтов” по обособени позиции  

за срок от 36 месеца  от участник ……………………………….………….(изписва се 

името на участника). 

 Настоящият протокол №1 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията. 

                                     

                                                                  КОМИСИЯ:                     

                                                 

                                            Председател:  ......………….*/п/…..…………… 

                                                                            /инж. Даниела Делисивкова/       

 

 

Членове: 

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

                 /Ангел Безергянов/                                           /Гергана Станкова/       

 

 

*Забележка: Подписите са заличени на основание общия регламент за защита на 

личните данни Регламент (EC) 2016/679) 

 

 

 


