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Утвърждавам: 

ВЛАДИМИР МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 

Дата: 20.01.2016 г. 

 

 

/п./ 

 

Подпис и печат 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 19.01.2016г. в 13,00 часа в стая 303, трети етаж в сградата на Общинска 

администрация Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се събра комисията за получаване, 

разглеждане и оценка на офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет 

„Доставка на офис материали и консумативи за дейността на „Център за почасово предоставяне 

на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ във връзка с изпълнението 

на Проект BG05M9ОP001-2.002-0035-С001 „Нови възможности за независим живот на хора с 

увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, 

открита със Заповед № 01/04.01.2016 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на 

поръчкaта ГД/2016/ПП/Д/1, уникален код на публичната покана в Агенцията за обществени 

поръчки – 9049338 от 04.01.2016 г., в следния състав: Председател:     Саид Иброш – заместник 

– кмет и Членове: 1. Елена Полимерова – управител на „Домашен социален патронаж“ и 2. 

Бакия Разманов – гл. специалист „Електронно управление“. 

Поради отсъствието на редовния член – Парашкева Сотирова, на днешното заседание, 

съставът на комисията се попълва от резервния член Елена Полимерова. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Проверка на офертите за съответствие с формалните изисквания за представянето им, 

наличие на всички изискуеми от възложителя документи и съответствие с критериите за подбор 

на участниците; 

2. Проверка на техническите предложения на участниците за установяване на 

съответсвието им с изискванията на възложителя и техническата спецификация; 

3. Проверка на ценовите предложения за наличие на основания по чл. 70, ал.1. 

 

По точка 1 от дневния ред: 

Комисията пристъпи към проверка на офертите за съответствие с формалните изисквания 

за представянето им, наличие на всички изискуеми от възложителя документи и съответствие с 

критериите за подбор на участниците.  

1. Комисията разгледа офертaта на участник с пореден №1 „Елтех“ ЕООД, гр. 

Димитровград, която съдържа: Оферта по образец, Списък на документите, съдържащи се в 

офертата, Списък на договорите изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата по образец (2013, 2014, 2015г.), Референция – 2 броя, Декларация за 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 



 2 

отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – по 

образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки – по образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, 

т. 2 от Закона за обществените поръчки – по образец; Техническо предложение – по образец и 

Ценово предложение – по образец;    

За участник с пореден №1 „Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград комисията констатира, че 

няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

2. Комисията разгледа офертaта на участник с пореден №2 „Офис консумативи“ ООД, 

гр. Пловдив, която съдържа: Оферта по образец, Списък на документите, съдържащи се в 

офертата, Списък на договорите изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата по образец (2013, 2014, 2015г.), Удостоверение – 3 броя, Декларация за 

отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – по 

образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки – по образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, 

т. 2 от Закона за обществените поръчки – по образец; Техническо предложение – по образец и 

Ценово предложение – по образец;    

За участник с пореден №2 „Офис консумативи“ ООД, гр. Пловдив комисията 

констатира, че няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

3. Комисията разгледа офертaта на участник с пореден №3 „Наутилус дизайн“ ЕООД, гр. 

София, която съдържа: Оферта по образец, Списък на документите, съдържащи се в офертата, 

Списък на договорите изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата по образец (2013, 2014, 2015г.), Удостоверение – 1 брой, Референция – 2 броя, 

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки – по образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона 

за обществените поръчки – по образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – по образец; Техническо предложение – по образец и 

Ценово предложение – по образец; 

За участник с пореден №3 „Наутилус дизайн“ ЕООД, гр. София комисията констатира 

следните нередности и несъответствия:  

- В представения Списък на договорите за доставка на офис материали и консумативи, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец 

(2013, 2014, 2015г.), не са посочени номерът и датата на договорите за доставка; 

- В представените удостоверения и референции липсват данни за това, че доставките са 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (2013, 2014, 

2015г.), поради което не могат да се приемат като доказателство за извършените доставки. 

4. Комисията разгледа офертaта на участник с пореден №4 „Хорека логистик“ ООД, гр. 

София, която съдържа: Оферта по образец, Списък на документите, съдържащи се в офертата, 

Списък на договорите изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата по образец (2013, 2014, 2015г.), Удостоверения и референции – 4 броя, Декларация за 

отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – по образец 

(2 броя); Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки – по образец (2 броя); Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – по образец; Техническо предложение – по 

образец и Ценово предложение – по образец;  

За участник с пореден №4 „Хорека логистик“ ООД, гр. София комисията констатира, че 

няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

5. Комисията разгледа офертaта на участник с пореден №5 „Ай офис“ ООД, гр. 

Благоевград, която съдържа: Оферта по образец, Списък на документите, съдържащи се в 

офертата, Списък на договорите изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата по образец (2013, 2014, 2015г.), Удостоверение – 1 брой, референция – 2 

броя, Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки – по образец (2 броя); Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки – по образец (2 броя); Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – по образец (2 броя); 

Техническо предложение – по образец и Ценово предложение – по образец;  
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За участник с пореден №5 „Ай офис“ ООД, гр. Благоевград комисията констатира, че 

няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

6. Комисията разгледа офертaта на участник с пореден №6 „Милстоп“ ООД, село 

Баничан, която съдържа: Оферта по образец, Списък на документите, съдържащи се в офертата, 

Списък на договорите изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата по образец (2013, 2014, 2015г.), Препоръка – 3 броя, Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – по образец; Декларация 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки – по 

образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки – по образец; Техническо предложение – по образец и Ценово 

предложение – по образец;  

За участник с пореден №6 „Милстоп“ ООД, село Баничан комисията констатира, че 

няма липсващи документи и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Констатациите относно наличието на всички изискуеми от възложителя документи и 

съответствие с критериите за подбор са отразени в приложение № 1, неразделна част от 

настоящия протокол. 

След извършената проверка на офертите за съответствие с формалните изисквания за 

представянето им, наличие на всички изискуеми от възложителя документи и съответствие с 

критериите за подбор на участниците, комисията взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №1 

На основание т. IV „Допълнителна информация“, „Участник, за който е налице поне едно 

обстоятелство за отстраняване от участие в процедурата“  ОТСТРАНЯВА от участие в 

процедурата участник с пореден №3 „Наутилус дизайн“ ЕООД, гр. София, тъй като: 

- В представения Списък на договорите за доставка на офис материали и консумативи, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец 

(2013, 2014, 2015г.), не са посочени номерът и датата на договорите за доставка; 

- В представените удостоверения и референции липсват данни за това, че доставките са 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (2013, 2014, 

2015г.), поради което не могат да се приемат като доказателство за извършените доставки. 

Предвид гореизложеното комисията не може да приеме представените удостоверения и 

референции и не може да прецени дали участникът отговаря на изискванията на възложителя, а 

именно изпълнен минимум един договор за доставка на офис материали и консумативи, през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата (2013, 2014, 2015г.), поради 

което комисията  

 

ДОПУСКА до разглеждане и проверка на техническите предложения: 

1. Участник с пореден №1 „Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград,  

2. Участник с пореден №2 „Офис консумативи“ ООД, гр. Пловдив,  

3. Участник с пореден №4 „Хорека логистик“ ООД, гр. София,  

4. Участник с пореден №5 „Ай офис“ ООД, гр. Благоевград,  

5. Участник с пореден №6 „Милстоп“ ООД, село Баничан.  

 

По точка 2 от дневния ред: 

Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения на участниците за 

установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и техническата 

спецификация. 

 

1. Участник с пореден №1 „Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград 
- Срок за изпълнение на поръчката – 1 работен ден, считано от датата на подписване на 

договора. 

- Техническото предложение на участника е изразено в табличен вид и съответства на 

изискванията на Възложителя от техническата спецификация. Участникът е посочил офис 

материалите и консумативите в изискваното от възложителя количество и е посочил видът и 

производителя за всеки от артикулите.  
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№ Предложение на участника Брой 

1. Класьор PVC 8 см. - Globox, Турция 30 

2. Копирна хартия бяла А4 (кашон от 5 бр. пакети) - Peperline  2000 6 

3. Пластмасова папка А4 с перфорация (пакет от 50 бр.) - Jet,  Турция 6 

4. Флаш памет USB 8GB -  Silicon Power Ultima,  Тайван 2 

5. Перфоратор 45 листа – Ding li, Китай 1 

6. Джоб за документи МАТ А4 (пакет от 100 бр.) – Top Office,  Китай 8 

7. Компакт дискове CD-R 700MB (кутия от 50 бр.) - Omega 1 

8. Тонер за лазерен принтер /CANON I-SENSYS MF6140dn/, 2100 копия – 

Uni – 1,  Китай 

2 

9. Папка с копче А4 прозрачна -  Brons,  Турция 30 

10. Лентов коректор 5мм/8м -  BoBo,  Китай 5 

 

2. Участник с пореден №2 „Офис консумативи“ ООД, гр. Пловдив 
- Срок за изпълнение на поръчката – 2 работни дни, считано от датата на подписване на 

договора. 

- Техническото предложение на участника е изразено в табличен вид и съответства на 

изискванията на Възложителя от техническата спецификация. Участникът е посочил офис 

материалите и консумативите в изискваното от възложителя количество и е посочил видът и 

производителя за всеки от артикулите.  

№ Предложение на участника Брой 

1. Класьор PVC 8 см. – черен,  REXON PP 30 

2. Копирна хартия бяла А4 (кашон от 5 бр. пакети) – Smart Copy, OП500 6 

3. Пластмасова папка А4 с перфорация (пакет от 50 бр.) - светлосиня 6 

4. Флаш памет USB 8GB -  APACER AH321 ЧРН 2 

5. Перфоратор 45 листа –  модел DL8603 50 л., метален 1 

6. Джоб за документи МАТ А4 (пакет от 100 бр.) –  ECONOMY ОП1000 8 

7. Компакт дискове CD-R 700MB (кутия от 50 бр.) – 52 x опаковка от 50 бр. 1 

8. Тонер за лазерен принтер /CANON I-SENSYS MF6140dn/, 2100 копия – 

CRG719 LBP6300/6650 ОРГ 2.1К 

2 

9. Папка с копче А4 прозрачна -  папка-джоб с копче ОР А4 прозрачна 30 

10. Лентов коректор 5мм/8м -  CENTRUM 80742 5мм/ 8м 5 

 

3. Участник с пореден №4 „Хорека логистик“ ООД, гр. София 
- Срок за изпълнение на поръчката – 1 работен ден, считано от датата на подписване на 

договора. 

- Техническото предложение на участника е изразено в табличен вид, но от него не става 

ясно какво е предложението на участника. Участникът е посочил наименованието на артикулите, 

така както са описани в техническата спецификация, но не става ясно какъв е видът, 

производителят или модела и какво ще получи възложителя. Поради изложеното комисията не 

може да приеме преписването на наименованието на артикулите за техническо предложение на 

участника. 

 

№ Предложение на участника Брой 

1. Класьор PVC 8 см. - 30 

2. Копирна хартия бяла А4 (кашон от 5 бр. пакети)  6 
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3. Пластмасова папка А4 с перфорация (пакет от 50 бр.)  6 

4. Флаш памет USB 8GB  2 

5. Перфоратор 45 листа  1 

6. Джоб за документи МАТ А4 (пакет от 100 бр.)  8 

7. Компакт дискове CD-R 700MB (кутия от 50 бр.)  1 

8. Тонер за лазерен принтер /CANON I-SENSYS MF6140dn/, 2100 копия –  2 

9. Папка с копче А4 прозрачна  30 

10. Лентов коректор 5мм/8м  5 

 

4. Участник с пореден №5 „Ай офис“ ООД, гр. Благоевград 
- Срок за изпълнение на поръчката – 1 работен ден, считано от датата на подписване на 

договора. 

- Техническото предложение на участника е изразено в табличен вид и съответства на 

изискванията на Възложителя от техническата спецификация. Участникът е посочил офис 

материалите и консумативите в изискваното от възложителя количество и е посочил видът и 

производителя за всеки от артикулите.  

№ Предложение на участника Брой 

1. Класьор PVC 8 см. – O1S 30 

2. Копирна хартия бяла А4 (кашон от 5 бр. пакети) – Laser Copy 6 

3. Пластмасова папка А4 с перфорация (пакет от 50 бр.) – O1S 6 

4. Флаш памет USB 8GB -  APACER AH325 FLASH 2 

5. Перфоратор 45 листа –  O1S DESKO 1 

6. Джоб за документи МАТ А4 (пакет от 100 бр.) –  O1S ECONOMY 

ОП1000 черен 

8 

7. Компакт дискове CD-R 700MB (кутия от 50 бр.) – O1S 1 

8. Тонер за лазерен принтер /CANON I-SENSYS MF6140dn/, 2100 копия – 

CANON CRG-719  

2 

9. Папка с копче А4 прозрачна -  TOP 30 

10. Лентов коректор 5мм/8м -  O1S 5 

 

5. Участник с пореден №6 „Милстоп“ ООД, село Баничан  

- Срок за изпълнение на поръчката – 1 работен ден, считано от датата на подписване на 

договора. 

- Техническото предложение на участника е изразено в табличен вид и съответства на 

изискванията на Възложителя от техническата спецификация. Участникът е посочил офис 

материалите и консумативите в изискваното от възложителя количество и е посочил видът и 

производителя за всеки от артикулите.  

 

№ Предложение на участника Брой 

1. Класьор PVC 8 см. – 30 – Europa,  червен 30 

2. Копирна хартия бяла А4 (кашон от 5 бр. пакети) – 6 nopa fix, 80 гр. 6 

3. Пластмасова папка А4 с перфорация (пакет от 50 бр.) – spree, червена 6 

4. Флаш памет USB 8GB – 2 EMTEC 2 

5. Перфоратор 45 листа – MAPED, метален, черен  1 

6. Джоб за документи МАТ А4 (пакет от 100 бр.) – 8, spree 8 

7. Компакт дискове CD-R 700MB (кутия от 50 бр.) – 1, EMTEC 1 

8. Тонер за лазерен принтер /CANON I-SENSYS MF6140dn/, 2100 копия – 2 2 



 6 

9. Папка с копче А4 прозрачна – 30, spree, прозрачна 30 

10. Лентов коректор 5мм/8м – 5, spree 5 

 

След извършената проверка на техническите предложения на участниците за установяване 

на съответствието им с изискванията на възложителя и техническата спецификация комисията 

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

На основание т. IV „Допълнителна информация“, „Участник, за който е налице поне едно 

обстоятелство за отстраняване от участие в процедурата“  ОТСТРАНЯВА от участие в 

процедурата участник с пореден №4 „Хорека логистик“ ООД, гр. София, тъй като участникът 

не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация. 

 

ДОПУСКА до оценка офертите на: 

1. Участник с пореден №1 „Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград,  

2. Участник с пореден №2 „Офис консумативи“ ООД, гр. Пловдив,  

3. Участник с пореден №5 „Ай офис“ ООД, гр. Благоевград,  

4. Участник с пореден №6 „Милстоп“ ООД, село Баничан.  

 

По точка 3 от дневния ред: 

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на участниците за наличие 

на основания по чл. 70, ал.1 от Закона за обществените поръчки и установи, че офертата на 

участник с пореден №1 „Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград съдържа предложение с числово 

изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по същия показател за оценка. Във връзка с изложеното комисията взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки участник с пореден №1 

„Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград да представи подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от него цена за изпълнение на доставката.  

В обосновка участникът трябва да посочи обективни обстоятелства, обуславящи цената за 

изпълнение на доставката, свързани с един или няколко от следните фактори:  

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

Писмената обосновка се представя в срок от три работни дни, след получаване на искане 

за представяне на писмена обосновка, в надписан запечатан плик в стая 303, трети етаж в 

сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2. 

Следващото заседание на комисията да се проведе на 26.01.2016 година  в 10,00 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. Неразделна част от него е 

приложение № 1. 

 

 

Заседанието на комисията приключи в 17, 00 часа. 

 

 Председател:     Саид Иброш                 /подпис/ 

 

Членове: 1. Елена Полимерова     /подпис/ 

 

2. Бакия Разманов           /подпис/ 

 
 


