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УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                    

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

КМЕТ НА  

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

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

    ВЛАДИМИР МОСКОВ 
 

 
П Р О Т О К О Л  № 4 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки 

 

Днес, на 16.05.2017 г. в 11:30 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 събра 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. Удължаване срока на валидност на офертите на участниците; 

2. Разглеждане на писмената обосновка на участник №6 КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА”; 

3. Оценяване на офертите по критерия “най-ниска цена” и класиране на участниците. 

По първа точка от дневния ред 

По време на разглеждане на офертите, комисията установи, че срокът на валидност на 

същите е изтекъл на 12.03.2017 г., за което беше взето решение да бъде уведомен Възложителя 

на основание чл.51, ал.4 т.2 от ЗОП. В тази връзка на 02.05.2017 г. председателят на комисията 

изпрати молба до кмета на община Гоце Делчев за удължаване на срока на валидност на 

офертите на участниците до 31.05.2017 г., тъй като комисията не може да приключи работата 
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поради изтичане срока на валидност на офертите, които следва да бъдат разгледани и оценени. 

Кметът на община Гоце Делчев е предприел необходимите действия и е изпратил 

покана с изх. № 70-00-413/ 02.05.2017 г. с искане за удължаване срока на валидност на 

офертите, до всички допуснати участници. С поканата е определен срок за постъпване на 

уведомленията до 10.05.2017 г.  

Всички допуснати участници са удължили офертите си до 31.05.2017 г. 

Съгласно входящия регистър са постъпили следните уведомителни писма: 

1. С вх.№ 1/ 04.05.2017 г. от  „Ел Би Експерт” ЕООД; 

2. С вх.№ 2/ 04.05.2017 г. от  „Елтех” ЕООД; 

3. С вх.№ 3/ 04.05.2017 г. от  Кооперация „Панда”; 

4. С вх.№ 4/ 09.05.2017 г. от „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД; 

Участник № 1 „Перун ККБ” ЕООД е изпратил уведомително писмо на 16.05.2017 г. на 

електронната поща на Община Гоце Делчев, което е след обявения от възложителя краен срок, 

в резултат на което комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 6 

Отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник 

№ 1 „Перун ККБ” ЕООД, гр. Благоевград, тъй като същият не е изпратил в срок уведомително 

писмо за удължаване срока на валидност на офертата. 

 

По втора точка от дневния ред 

 Председателят на комисията уведоми членовете й, че писмената обосновка на участник 

№6 Кооперация “ПАНДА” е постъпила с вх. № 1/ 04.04.2017 г. в надписан, запечатан плик с 

подпис и печат от участника в информационния център на Общинска администрация гр. Гоце 

Делчев. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на писмената обосновка, при което установи, че 

участникът е обосновал по-ниската цена от офертата си с наличие на изключително 

благоприятни условия за Кооперация “Панда”, оригинално решение за изпълнение на 

поръчката и с фактори, имащи значение за икономичното ѝ изпълнение. Като благоприятно 

условие участникът е посочил широката търговска мрежа от над 160 магазина в страната и 

постоянна поддръжка на големи складови наличности, при което се избягват негативните 

последици от увеличаването на доставните цени. Посочено е и че Кооперацията поддържа 

големи складови наличности, за да гарантира на контрагентите си постоянни ценови условия 

за дълъг период от време. Посочено е, че Кооперацията разполага със собствен автомобилен 

парк и има възможност да осъществява доставките изцяло със собствени ресурси и за своя 

сметка, което ѝ позволява в цените да не се калкулират допълнителни логистични разходи и да 

се минимизират разходите за транспорт, което пряко се отразява на крайната цена. Участникът 

е посочил, че поддържа директен контакт с официалните представители на производителите 

на предложените офис консумативи  и има възможност да договаря преференциални цени за 

определени групи стоки, сред които и предложените в офертата. В обосновката си участникът 

е посочил, че притежава внедрена система за полуавтоматизирано набиране на стоките и 

поръчките, което е уникално по рода си техническо решение за България в тази сфера на 

дейност и благодарение на нея се постига значителна икономия на разходи за складови 

услуги.  

 Въз основа на пълното и задълбочено разглеждане на писмената обосновка, комисията 

прие, че обстоятелствата, на които се позовава участникът са обективни, а представените 

доказателства достатъчни, за да обосноват по-ниската предложена цена от офертата на 

участника за обособена позиция 1. Предвид горното комисията взе следното 
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РЕШЕНИЕ 7 

 

1. Приема писмената обосновка на участник №6 КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА”. 

 

По трета точка от дневния ред 

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите оферти по избрания критерии “най-

ниска цена”.  

 

Обособена позиция 1 

Ценовите предложения на участниците са както следва: 

Участник №4 “ЕЛТЕХ” ЕООД – 3729, 98 лв. без ДДС 

Участник № 5 “ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД – 2881, 15 лв. без ДДС 

Участник №6 КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА” – 1681, 11 лв. без ДДС 

Въз основа на избрания критерии „най – ниска цена” комисията класира участниците 

както следва:  

На първо място участник №6 КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА” с предложена цена от 1681, 11 

лв. без ДДС; 

На второ място участник № 5 “ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД с предложена цена от 2881, 15 

лв. без ДДС; 

На трето място участник №4 “ЕЛТЕХ” ЕООД с предложена цена от 3729, 98 лв. без 

ДДС. 

 

Обособена позиция 2 

Ценовите предложения на участниците са както следва: 

Участник №3 “СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД – 16 899, 66 лв. без ДДС 

Участник №6 КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА” – 13 841, 49 лв. без ДДС 

Въз основа на избрания критерии „най – ниска цена” комисията класира участниците 

както следва:  

На първо място участник №6 КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА” с предложена цена от 13 841, 

49 лв. без ДДС; 

На второ място участник № 3 “СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД с предложена 

цена от 16 899, 66 лв. без ДДС. 

  

Предвид гореизложеното, комисията предлага за изпълнители на обществената поръчка 

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 обособени позиции 

както следва: 

 

За обособена позиция 1: ''Доставка на канцеларски и офис материали, принадлежности 

и консумативи и копирна хартия” да бъде избран, класираният на първо място участник, а 

именно: КООПЕРАЦИЯ ''ПАНДА'', ЕИК 000885099 със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, представлявано от 

Елка Николова Каменова – Цанкова; 

 

За обособена позиция 2: „Доставка на материали за творчески и художествени 

занимания, учебни и образователни пособия и помагала за деца в предучилищна възраст” да 
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бъде избран, класираният на първо място участник, а именно: КООПЕРАЦИЯ ''ПАНДА'', 

ЕИК 000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, 

бул. „Цариградско шосе” № 139, представлявано от Елка Николова Каменова – Цанкова 
Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол се представя на възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в 

профила на купувача. 

 

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. 

 


