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              „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 
            ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 
п.к.4770 с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, БУЛСТАТ 2016195800347 
   тел. 03026/2441, факс 03026/2235, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com 

                                                                                            

П Р О Т О К О Л   № 1 

Днес, 27.02.2017 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смилян”, с адрес: с. 

Смилян, ул. „Девети септември” №101 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 „Смилян”” по обособени позиции за срок от 36 месеца, 
съгласно Решение №6 от 20.01.2017 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян” за 

откриване на процeдура за възлагане на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №22/27.02.2017 г. на Директора на ТП „ДГС 

Смилян”, 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 10:30 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Валентинов Кьосев – зам.директор при ТП 

„ДГС Смилян”. 
Членове: 
1.Ангел Николаев Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 
2.Севда Каменова Кокаларова – гл.счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 
3. Гергана Бисерова Балджиева – лесничей при ТП „ДГС Смилян”; 
4. Милко Фиданов Гюров – лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 
 

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 9 (девет) оферти за участие в горецитираната процедура, както 

следва: 
 
 1. „Панда Експерт” ООД, гр.Варна, с вх.№755/22.02.2017 г. постъпила в 11:55 
ч. за обособена позиция №1 и №2;  

2.  „ВТ-Трейд” ЕООД, гр.Пловдив, с вх.№770/23.02.2017 г. постъпила в 15:20 ч. 

за обособена позиция №1 и №2; 
3. „Хорека Логистик” ООД, гр.София, с вх.№771/23.02.2017 г. постъпила в 

15:28 ч. за обособена позиция №1 и №2; 
4. ЕТ „Недялка Маргаритова”, гр.Смолян, с вх.№774/23.02.2017 г. постъпила в 

15:35 ч. за обособена позиция №1; 
5. ЕТ „Недялка Маргаритова”, гр.Смолян, с вх.№775/23.02.2017 г. постъпила в 

15:37 ч. за обособена позиция №2; 
6. „Кламер България” ЕООД, гр.Бургас, с вх.№802/24.02.2017 г. постъпила в 

13:40 ч. за обособена позиция №1 и №2; 
7. „Книжовност – 96” ООД, гр.Смолян, с вх.№810/24.02.2017 г. постъпила в 

14:41 ч. за обособена позиция №1 и №2; 
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8.  „Селлекс” ООД, гр.София, с вх.№811/24.02.2017 г. постъпила в 14:46 ч. за 

обособена позиция №2; 
9. „Офис линия” ЕООД, гр.Смолян, с вх.№815/24.02.2017 г. постъпила в 16:19 

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 

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. „Панда Експерт” ООД, гр.Варна. 
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, запечатани и с ненарушена цялост пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за обособена позиция №1 и №2 и констатира, че пликовете са с нарушена 

цялост, тоест въобще не са запечатени от участника в процедурата, с което той не е 

осигурил нужната здравина по отношение на запечатването на пликовете. Всички 

членове от комисията единодушно решиха да отстранят участника  „Панда Експерт” 

ООД, гр.Варна на основание чл.107, т.2,  б. „а” от ЗОП във връзка с чл.54 ал.3 от 

ППЗОП. 
 
2.  „ВТ-Трейд” ЕООД, 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. „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. 

 
4. ЕТ „Недялка Маргаритова”, 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 
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непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1. 
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 
обособена позиция №1. 

 
5. ЕТ „Недялка Маргаритова”, 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 

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. 

 
6.  „Кламер България” ЕООД, гр.Бургас. 
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. 

 
7.  „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. 

 
8. „Селлекс” 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. 
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 
обособена позиция №2. 

 
9. „Офис линия” ЕООД, 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 
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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. 
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 – 27.02 - 07.03.2017 г. 

в редовен състав. 
 

В тази връзка комисията направи следните  констатации: 
 

1. Офертата на участника  „Панда Експерт” ООД, гр.Варна не отговаря на 

предварително обявените условия в поръчка и във връзка с направените по-горе 

констатации и спазване на разпоредбите на чл. 54, ал.3 от ППЗОП, комисията 

единодушно реши да отстрани от участие в процедурата „Панда Експерт” ООД, 

гр.Варна на основание чл.107, т.2  б. „а” от ЗОП.  
 

2. Офертата на участника „ВТ – Трейд” ЕООД, с ЕИК:2014372250 гр.Пловдив 
4202, р-н Западен, ул. „Училищна” №28, представлявано от Георги Румянов Вътков – 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 №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП); 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №3; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №1– Приложение №5; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1; 
8. Копие от проекто- договора за ОП №1 – приложение №11. 
 
2.1. За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 

 
1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП); 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №4; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №2– Приложение №6; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2; 
8. Копие от проекто- договора за ОП №2 – приложение №12. 
 
3. Офертата на участника „Хорека Логистик” ООД, гр.София, р-н Красно село, 

ж.к. Борово представлявано от Ангел Любенов Кипров 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 №13; 
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2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) – декларация 

съгласно чл.44, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.67, ал.3 от ЗОП ; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №3; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №1– Приложение №5; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1; 

 
3.1. За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 
1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) - декларация 

съгласно чл.44, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.67, ал.3 от ЗОП; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №4; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №2– Приложение №6; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2; 
 

 
4. Офертата на участника ЕТ „Недялка Маргаритова”, гр.Смолян, кв.Райково, 

ул. „Коста Аврамиков” №34 представлявано от Недялка Иванова Маргаритова в 
качеството й на физическо лице-търговец в настоящата обществена за обособена 

позиция №1 e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 
 
1. Опис на документи за ОП №1 – приложение №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) ; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №3; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №1– Приложение №5; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1; 
8. Копие от картата за  идентификация по Булстат;  
 
5.  Офертата на участника ЕТ „Недялка Маргаритова”, гр.Смолян, кв.Райково, 

ул. „Коста Аврамиков” №34 представлявано от Недялка Иванова Маргаритова в 

качеството й на физическо лице.търговец в настоящата обществена за обособена 

позиция №2 e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 
1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП); 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №4; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №2– Приложение №6; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2; 
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6. Офертата на участника „Кламер България” ЕООД, с ЕИК:203473583 
гр.Бургас, 4202, ул. „Странджа” №17, представлявано от Николай Димитров Петракиев 

– 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 №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) ; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №3; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №1– Приложение №5; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1; 
8. Копие на проекто-договора за ОП№1- Приложение №11; 
 
6.1.  За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 
1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) ; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №4; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №2– Приложение №6; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2; 
8. Копие на проекто-договора за ОП№2 - Приложение №12; 

 
 
7. Офертата на участника „ Книжовност 96” ООД, с ЕИК: гр.Смолян, бул. 

„България” №28 представлявано от Славчо Радославов 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 №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) ; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №3; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №1– Приложение №5; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1; 
8. Декларация по чл.33 от Закона за обществените поръчки; 

 
 
7.1.  За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 
1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП)  
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №4; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №2– Приложение №6; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №7; 
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6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2; 
8. Декларация по чл.33 от Закона за обществените поръчки; 
 

При разглеждане на  документите представени от „Книжовност 96” ООД, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор  съгласно 

чл. 39 ал.2 от ППЗОП на закрити заседания проведени в периода – 27.02- 07.03.2017 г. в 

редовен състав на комисията, констатира следните нередности в представения ЕЕДОП: 
 
   1. След направена справка в търговския регистър на Агенцията по вписванията 

комисията констатира, че участникът има 15 вписани съдружника. Същевременно 

представения ЕЕДОП и за двете обособени позиции е подписан само от управителя 

Славчо Каракашев. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 

от ЗОП се отнасят и за други лица, които имат правомощията да упражняват контрол 

при взeмането на решения. Когато изискванията  по 54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 
 

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни 

от получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или 

липси  на информация, като представи нов отделен ЕЕДОП и за двете обособени 

позиции. Допълнително представената информация може да обхваща факти и 

обстоятелства, който са настъпили след крайния срок за получаване на офертите или 

заявленията за участие.При представяне на новите ЕЕДОП участникът следва да има в 

предвид ,разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗОП, както и посочените от възложителя 

изисквания в обявлението или в документацията на поръчката.  
 
 
8. Офертата на участника „Селлекс” ООД, с ЕИК:831184289, гр.София, 1113, р-

н Изгрев, ж.к.Изток, ул. „Чарлз Дарвин” №14 Б, вх.А, представлявано от Стела Иванова 

Маркова-Томова – в качеството й на управител в настоящата обществена за обособена 

позиция №2 e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 
1. 1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) ; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №4; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №2– Приложение №6; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – Приложение 

№10 за ОП №2; 
8. Декларация по чл.3, т.8 и ал.4 от ЗИФОДРЮПДР; 
9. Удостоверение за вписване от Агенцията по вписвания; 
10. Регистрация по Булстат; 
11. Регистрация по ДДС; 
12. ISO 9001; 
13. Ценови листи на „Селлек ООД” за консумативи; 
14. Аргументи в полза на тонер касетите на Принт Райт Холдинг.  
 

При разглеждане на  документите представени от „Селлекс” ООД, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор  съгласно чл. 39 ал.2 от 
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ППЗОП на закрити заседания проведени в периода – 27.02- 07.03.2017 г. в редовен 

състав на комисията, констатира следните нередности в представения ЕЕДОП: 
 
   1.След направена справка в търговския регистър на Агенцията по Вписванията 

комисията констатира, че участникът има вписани 2 съдружника – „Марк 

Интернешънъл Холдинг” и Стела Иванова Маркова-Томова. Същевременно 

представения ЕЕДОП за обособена позиция №2 е подписан само от Стела Иванова 

Маркова-Томова - управителя и съдружник на „Селлекс” ООД. Съгласно чл.54, ал.2 от 

ЗОП основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят и за други лица, които 

имат правомощията да упражняват контрол при вземането на решения. Когато 

изискванията  по 54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички 

лица подписват един и същ ЕЕДОП. 
 
На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или 

липси  на информация, като представи нов ЕЕДОП за обособена позиция №2. 
Допълнително представената информация може да обхваща факти и обстоятелства, 

който са настъпили след крайния срок за получаване на офертите или заявленията за 

участие. При представяне на новите ЕЕДОП участникът следва да има в 

предвид ,разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗОП, както и посочените от възложителя 

изисквания в обявлението или в документацията на поръчката. 
 

 
9. Офертата на участника „Офис Линия” ООД, с ЕИK:120562859, гр.Смолян, 

бул. „България” №49 представлявано от Васил Благоев Узунов 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 №13; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) ; 
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №3; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №1– Приложение №5; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №7; 
6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №1 – Приложение №8; 
7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №1; 
8. Копие от проекта на договора за ОП №1- Приложение №11; 
 
9.1.  За обособена позиция №2 опаковка съдържа: 
1. Опис на документи за ОП №2 – приложение №13; 
2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Приложение №4; 
3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП  за ОП №2– Приложение №6; 
4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №7; 
5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП за ОП №2 – Приложение №8; 
6. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП №2; 
7.Копие от проекта на договора за ОП №2- Приложение №12; 
 

При разглеждане на  документите представени от „Офис Линия” ООД, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор  съгласно 
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чл. 39 ал.2 от ППЗОП на закрити заседания проведени в периода – 27.02 - 07.03.2017 г. 
в редовен състав на комисията, констатира следните нередности в представения 

ЕЕДОП. 
 
   1. Комисията констатира, че участникът е представил само един брой ЕЕДОП и 

за двете обособени позиции. Съгласно изискванията в Раздел V ЕЕДОП, Съдържание 

на офертите, съдържание на опаковката, подаване на офертата на хартиен 

носител от документацията за участие изрично е посочено, че участника подава и 

попълва отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.  
 

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни 

от получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или 

липси  на информация, като представи нови отделени ЕЕДОП и за двете обособени 

позиции. Допълнително представената информация може да обхваща факти и 

обстоятелства, който са настъпили след крайния срок за получаване на офертите или 

заявленията за участие.При представяне на новите ЕЕДОП участникът следва да има в 

предвид ,разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗОП, както и посочените от възложителя 

изисквания в обявлението или в документацията на поръчката.  
 

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 „Смилян” по обособени позиции  за срок от 36 

месеца  от участник …………………………………….(изписва се името на 

участника). 
На основание чл.54 ал.9 от ППЗОП, участниците по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липси  на информация, като представи нов отделен 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща факти и 

обстоятелства, който са настъпили след крайния срок за получаване на офертите или 

заявленията за участие. 
Настоящият протокол №1 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

07.03.2017 г.  

                                                             КОМИСИЯ: 

    Председател:  ......…/п/………… 

                            /инж.Димитър Кьосев/ 

      Членове: 

          1.  ……/п/.…………                   2.   ……/п/………….                     
              /Ангел Безергянов/                     /Севда Кокаларова/       
 
          3. ……/п/...…………                  4.  ………/п/.………...                                                                                
        / Гергана Балджиева/                        /Милко Гюров / 
                                                                                

 Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


