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 УТВЪРЖДАВАМ, 

Директор на ТП“ДГС-Триград“: чл.2 от ЗЗЛД     
           инж. Захарина Бакларева 

 
Дата: 30 Март 2017 г.      

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
рег.№     39    . 

         (по регистър на протоколи) 

 

за провеждане на 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-Триград“ за срок от 36 месеца“ 

 

Днес, 29.03.2017г. от 10:00 часа в административната сградата на ТП“ДГС–Триград” комисия, 
назначена със Заповед №72/08.03.2017г. на Директора на ТП“ДГС–Триград”, в състав: 

Председател: Десислава Кокутева –„Юрисконсулт” в ТП“ДГС-Триград“ 
Членове:      1. инж.Николай Юруков - „Заместник директор” в ТП“ДГС-Триград“ 

                                            2. Станислав Малковски  - „Главен счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            3. Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                            4. Сидер Мишев – „Технолог по дърводобива“ в ТП“ДГС-Триград“ 

  
се събра, на закрито заседание, да разгледа допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията провери присъствието на членовете на комисията. Редовният член 
на комисията инж. Пламен Малковски – „Лесничей“ в ТП“ДГС-Триград“ отсъства и бе заменен от 
резервен член на комисията, а именно Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“, която 
се запозна с регистъра на постъпилите оферти, констатациите на комисията, отразени в Протокол 
№24/08.03.2017г. и Протокол №25/10.03.2017г. и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

I. Комисията установи, че Протокол №25 от 10.03.2017г. e изпратен до всички участници в 
процедурата на 13.03.2017г. на посочена от тях електронна поща. Всички участници в процедурата са 
потвърдили получаването на протокола. 

Съгласно взетите решения, отразени в Протокол №25 от 10.03.2017г., участниците по отношение 
на които е установено липси, непълноти или несъответствие на информацията могат в срок от 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокола да представят нов ЕЕДОП и или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация.  

В определеният срок в деловодството на ТП“ДГС-Триград“, съгласно водения регистър, са 
постъпили и регистрирани допълнителни документи от участниците, описани по реда на тяхното 
постъпване, както следва: 

1. Допълнителни документи с вх.№644/15.03.2017г., постъпили в 15:50 часа от „ХОРЕКА 
ЛОГИСТИК“ ООД; 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН 
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД” 
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2. Допълнителни документи с вх.№645/15.03.2017г., постъпили в 16:55 часа от „ВИВАН ХЕЛТ 
ПРОДЖЕКТС“ ООД; 

3. Допълнителни документи с вх.№646/15.03.2017г., постъпили в 16:56 часа от „ЕЛТЕХ“ ЕООД; 
4. Допълнителни документи с вх.№649/16.03.2017г., постъпили в 11:54 часа от „ОФИС 

ЛИНИЯ“ ЕООД; 
5. Допълнителни документи с вх.№669/20.03.2017г., постъпили в 11:00 часа от „КНИЖОВНОСТ 

96“ ООД; 
6. Допълнителни документи с вх.№670/20.03.2017г., постъпили в 12:00 часа от „ПАНДА 

ЕКСПЕРТ“ ООД. 
С оглед на гореизложеното комисията констатира, че указаният срок е изтекъл, допълнителните 

документи са постъпили в срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на  
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор. 

 
II. Комисията продължи своята работа като пристъпи към отваряне на допълнително 

представените от участниците документи по реда на тяхното постъпване, а именно: 
 
1. Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП, който е изготвен и подписан съобразно изискванията на 
Закона за обществените поръчки и на възложителя.  

Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД е 
представил всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

2. Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, който е изготвен и подписан съобразно изискванията на 

Закона за обществените поръчки и на възложителя.  
Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ВИВАН ХЕЛТ 
ПРОДЖЕКТС“ ООД е представил всички необходими документи, доказващи съответствието с 
изискванията към личното състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

3. Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който констатираните от комисията несъответствия са 
отстранени. 

Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ЕЛТЕХ“ ЕООД е представил 
всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното състояние и 
отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

4. Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който констатираните от комисията несъответствия са 

отстранени, както и Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от Национална 
агенция по приходите.  

Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД е 
представил всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

5. Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД 
Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от управителя и ЕЕДОП за всеки от съдружниците.   
Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „КНИЖОВНОСТ“ ООД е 
представил всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

6. Участник „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 
При разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че участникът 

е представил ЕЕДОП, като на последната страница от същия липсва подписът на едно от посочените лица.  
С така представеният ЕЕДОП участникът не е отстранил констатираните от комисията липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, подробно описани в Протокол №25 от 10.03.2017г.  
 Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП липсата на основанията за отстраняване се декларират чрез 

представяне на ЕЕДОП. С разпоредбата на чл.54 от ЗОП са въведени императивни изисквания по 
отношение на личното състояние на участниците.Освен основанията за задължително отстраняване от 
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процедури, разпоредбата определя и кръга от лицата, по отношение на които се отнасят основанията, 
изброени в чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. Конкретизирането на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП е 
регламентирано в чл.40 от ППЗОП. Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП лицата по чл.54, ал.2 и чл.53, ал.2 от ЗОП 
са: 

• Лицата, които представляват участника или кандидата; 
• Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
• Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 

по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членове на  управителните или 
надзорните органи.  

Комисията счита, че липсата на основанията за отстраняване посочени в чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
следва да бъде удостоверена  и от съдружника чрез представяне на ЕЕДОП.  

В случай, че участник не е предоставил по надлежен начин информация, свързана с 
удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, участникът 
следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на възложителя 
отстраняването от участие в процедурата на участника „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД на основание 
чл.54, ал.1, т.5, буква “б“ от ЗОП – не е представил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. 

Съгласно чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническите предложения на 
участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор. 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за 
които се установи, че са представили всички необходими документи, доказващи съответствието с 
изискванията към личното състояние и отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, а 
именно: 

➢ Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД; 
➢ Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООД; 
➢ Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД; 
➢ Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД; 
➢ Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД. 

При подробно разглеждане на техническите предложения на участниците допуснати до този етап 
на процедурата, комисията установи следното: 

1. Участник „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД 

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е 
изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът изчерпателно е 
посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил с изискванията, 
поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ВИВАН ХЕЛТ ПРОДЖЕКТС“ ООД до отваряне на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 
2. Участник „ЕЛТЕХ“ ЕООД 

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е 
изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът изчерпателно е 
посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил с изискванията, 
поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ЕЛТЕХ“ ЕООД до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

 
3. Участник „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е 
изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът изчерпателно е 
посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил с изискванията, 
поставени от Възложителя. 
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Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД до отваряне на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

 
4. Участник „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД  

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е 
изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът изчерпателно е 
посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил с изискванията, 
поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „КНИЖОВНОСТ 96“ ООД до отваряне на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

 
5. Участник „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е 
изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът изчерпателно е 
посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил с изискванията, 
поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът е представил всички необходими 
документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо предложение 
изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе следното 
решение: ДОПУСКА участникът „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД до отваряне на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

 
IV. След извършване на горните действия, комисията реши следващото открито заседание по 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници да се състои на 04.04.2017г. от 10:00 часа 
в административната сграда на ТП“ДГС–Триград”, с. Триград, община Девин, област Смолян, за което 
участниците в настоящата обществена поръчка ще бъдат уведомени, не по – късно от два работни дни от 
посочената дата, най – малко чрез съобщение в профила на купувача. 

Заседанието на комисията приключи в 11:45 часа на 29.03.2017г.  
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 29.03.2017г. в два 

еднообразни екземпляра – един за прилагане към документацията на процедурата и един за прилагане 
към Регистър „Протоколи“. 

 

 

 

Председател чл.2 от ЗЗЛД                                                                     2 чл.2 от ЗЗЛД     

                                 /Десислава Кокутева/                                                  /Станислав Малковски/                                                     
 

Членове: 1 чл.2 от ЗЗЛД                                                                   3 чл.2 от ЗЗЛД     

                 /инж.Николай Юруков/                                                    /Ирина Хаджийска/ 

   
                                                                                                     4 чл.2 от ЗЗЛД     

                                                                                                                /Сидер Мишев/ 


