
       „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     №2 

Днес, 20.08.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай 

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

открито заседание на комисията, за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включени в 

списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Акад. Николай 

Хайтов““ за срок от 36 месеца, съгласно Решение №271 от 05.06.2020 г. на 

Директора на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” за откриване на процедура за възлагане 

на обществена поръчка.  

 I. Комисията, назначена със Заповед 291/10.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС 

„Акад. Николай Хайтов” със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа, 

оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” за участие в 

цитираната по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 

09:30 часа в състав:  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. 

Николайй Хайтов“ 

 Членове: 

 1. Ангел Безергянов– юрисконсулт при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”; 

 2. Гергана Станкова  – гл.счетоводител  при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”. 

 Присъстваха всички членове на комисията. На заседанието не се явиха 

представители на участника подал оферта, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. Председателят на комисията обяви публично, че ще бъде 

отворено ценовото предложение на допуснатия участник – „Офис Трейдинг 

България” ЕООД: 

1. Председателят показа на присъстващите запазването на целостта на пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение.  

Председателят на комисията оповести публично предложената от участника - 

„Офис Трейдинг България” ЕООД цена в настоящата обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включени в 

списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Акад. Николай 

Хайтов“ за срок от 36 месеца, а именно: Предлаганата стойност изпълнение на 

поръчката e в общ размер на 39,66 лева (тридесет и девет лева и шестдесет и шест 

стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на артикулите по единични бройки, 

описани в таблицата, част от Приложение №9. Ценовото предложение се подписа от 

трима членове на комисията.  

Участникът е преложил отстъпка в размер на 20% /двадесет процента/ за всички 

невключени в офертата канцеларски материали.  

mailto:dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com


 Посочената обща цена включва всички разходи за изпълнение на  обществената 

поръчка и не подлежи на промяна за периода на нейното действие. 

 Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, 

валидно е като форма и съдържание. 

 Комисията извърши проверка дали има несъответствие между посочените 

единични цени и общата цена за всички артикули, от извършената проверка комисията 

установи, че участника не е допуснал явни аритметични грешки или други 

несъотвествия.  

II. След като разгледа ценовото предложение в съответствие с обявения 

критерий за оценка – „най-ниска цена” и на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, 

комисията предлага следното класиране: 

На първо място -  „Офис Трейдинг България” ЕООД, с ЕИК:200664302 със 

седалище и адрес на управлениe: гр. Попово, ул. „Райко Даскалов” №16 представлявано 

от Иван Запрянов в качеството му на управител с предложена  стойност за изпълнение 

на поръчката в общ размер на 39,66 лева (тридесет и девет лева и шестдесет и шест 

стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на артикулите, по единични бройки, 

описани в таблицата, съгласно Приложение № 9.   

На второ място – няма класиран участник, защото на основание чл.12, ал.1, т.1 

от ЗОП настоящата обществена поръчка е предвидена за специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е 

социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в 

неравностойно положение. 

Във тази връзка и на основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП в процедурата за възлагане 

на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се 

разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП, в 

настоящия случай споменатия по-горе участник представлява такъв тип 

специализирано предприятие по смисъла на чл.12 от ЗОП. 

Настоящият протокол №2 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 20.08.2020 г. 

На основание чл.60 от ППЗОП следва да се изготви доклад и заедно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждане на процедурата, да се предаде на 

възложителя за взимане на решение по чл.108 от ЗОП. 

  

К О М И С И Я: 

Председател: ……….…*/п/………… /инж. Даниела Делисивкова/ 

Членове: 

1. ……….…*/п/…………../Ангел Безергянов/ 

 

    2. ...……….*/п/…………...../Гергана Станкова/ 


