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П Р О Т О К О Л  №3 

по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки 
 

Днес, на 14.02.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Община Гоце Делчев в стая 303, се проведе 

заседание на комисията, назначена със Заповед №  30/ 13.01.2017 г. на кмета на община Гоце Делчев, 

за разглеждане и оценка на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 

2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява № 70-00-7/04.01.2017 г., с предмет: ''Доставка на 

канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и 

художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение 

на дейности с деца в предучилищна възраст по проект BG05M2OP001-3.001-0053 “Различни и 

заедно играем, учим и творим” по две обособени позиции: 

ОП 1: ''Доставка на канцеларски и офис материали, принадлежности и консумативи и копирна 

хартия”; 

ОП 2: „Доставка на материали за творчески и художествени занимания, учебни и 

образователни пособия и помагала за деца в предучилищна възраст”,  идентификационен номер на 

поръчката ГД/2017/СОО/Д/1. 

Комисията се събраа в състав: 

  Председател: Светла Дамянова – директор на ОДЗ „Калинка” 

1. Галя Шишкова – директор на ДГ „Щастливо детство” 

2. Величка Палаханова – счетоводител. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното им състояние и критериите за подбор. 

2. Разглеждане на допуснатите оферти в частта Технически предложения и проверка 

за съответствието им с предварително обявените условия. 

3. Проверка за съответствие на ценовите предложения с изискванията на възложителя 

и за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.  

 
По първа точка от дневния ред 

 Председателят на комисията уведоми членовете й, че протокол № 2 и приложение 1 са 

изпратени на участниците по електронна поща на 07.02.2017 г. 

 Съгласно регистъра на постъпилите допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, са получени допълнително документи както следва: 

1. На 08.02.2017 г., в 14:00 часа от „ЕЛТЕХ” ЕООД, гр. Димитровград; 

2. На 13.02.2017 г., в 10:30 часа от „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, с. Бистрица. 

Комисията разгледа представените в законово определения срок допълнителни документи: 

1. Участник с пореден №4 „ЕЛТЕХ” ЕООД, гр. Димитровград е представил в запечатан, 

непрозрачен и надписан плик папка с опис на допълнително изисканите документи и 
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„Представяне на участник” по образец. 

2. Участник с пореден №5 „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД, с. Бистрица е представил в 

запечатан, непрозрачен и надписан плик придружително писмо, ценова листа, каталог на 

канцеларски материали и каталог на детски и училищни пособия, образователни, 

креативни и детски играчки. 

Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствие на 

участниците с изискванията към личното им състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя в обявата и документацията: 

1. За участник с пореден №4 „ЕЛТЕХ” ЕООД: 

Предоставената информацията е пълна. Комисията установи, че представените документи 

установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

2. За участник с пореден №5 „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД: 

Предоставената информацията е пълна. Комисията установи, че представените документи 

установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 Във връзка с документите, включително допълнително представените, от участниците 

относно съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от Възложителя, комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ 3 

 

 Допуска до по- нататъшно разглеждане документите на участник с пореден №4 „ЕЛТЕХ” 

ЕООД и участник с пореден №5 „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 

2 от ЗОП, възлагана чрез събиране на оферти с обява № 70-00-7/04.01.2017 г. 

По втора точка от дневния ред 

Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта Техническо 

предложение и провери за тяхното съответствие с предварително обявените условия 

Обособена позиция 1 

Комисията разгледа предложенията за изпълнение на поръчката на всички участници и не 

установи грешки, непълноти или неточности. Участниците са попълнили таблицата в приложение 

3, като за всеки артикул са посочили предлаганата марка.   

Обособена позиция 2 

Комисията разгледа предложенията за изпълнение на поръчката на всички участници и 

установи следното: 

Участник № 5: „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД е попълнил таблицата по приложение 3.1, като за 

позициите от 22 до 27, 31 и 32 не е посочил предлагана марка на артикулите, а само е преписал 

изискванията на възложителя. 

За останалите участници комисията не установи грешки, непълноти или неточности. 

Участниците са попълнили таблицата в приложение 3.1, като за всеки артикул са посочили 

предлаганата марка.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 4 

 I. Отстранява от участие в процедурата за обособена позиция 2 участник № 5: „ЕЛ БИ 

ЕКСПЕРТ” ЕООД, защото офертата на участника за тази обособена позиция не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 По трета точка от дневния ред 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на ценовите предложения на 



3 

 

участниците с изискванията на възложителя и за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.  

Комисията установи, че предложената цена в офертата на участник №6: „КООПЕРАЦИЯ 

ПАНДА” за обособена позиция 1 е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 5 

 

I. Участник №6: „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА” да представи подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката за обособена позиция 1, 

която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

 

 

Председател: 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Светла Дамянова – директор на ОДЗ „Калинка” 

 

Членове: 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

1. Галя Шишкова – директор на ДГ „Щастливо детство” 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

2. Величка Палаханова – счетоводител. 

 

 

 

 

 
 


