
 1 

  

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   № 1 
по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Днес, на 14.01.2016г. в 13,30 часа в залата на партерния етаж в сградата на Общинска 

администрация Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на 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 e 9049338 от 04.01.2016 г. 

Комисията е назначена със заповед № 20 от 14.01.2016 г. на кмета на общината и е в 

състав: 

Председател:     Саид Иброш – заместник – кмет,  

Членове: 1. Парашкева Сотирова – ръководител „Проекти“, 

2. Бакия Разманов – гл. специалист „Електронно управление“. 

Резервни членове:  

1. Елена Полимерова – управител на „Домашен социален патронаж“ и 

2. Катерина Аврамова – старши счетоводител. 

 

Поради отсъствието на редовния член на комисията – Парашкева Сотирова, съставът й се 

попълва от резервния член Елена Полимерова. 

Публичната покана за поръчката е публикувана на Портала за обществени поръчки на 

интернет страницата на Агенция по обществени поръчки на 04.01.2016 г. На същия ден на 

интернет страницата на община Гоце Делчев, Профил на купувача, секция публични покани е 

публикувана Заповед № 01/04.01.2016 г. на кмета на общината, публичната покана, техническа 

спецификация, указания към участниците и утвърдените образци на документи. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.  

Председателят прочете имената на участниците, след което на основание чл. 101г, ал. 2 от 

ЗОП всички членове на комисията подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 

4 от ЗОП. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложения на участниците. 
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Съгласно входящия регистър на постъпилите оферти в определения срок са постъпили 

шест оферти както следва: 

 

№ Дата Час Наименование на участника 

1 13.01.2016 г. 

 

11, 11 часа 

 

„Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград 

2. 13.01.2016 г. 

 

11, 13 часа 

 

„Офис консумативи“ ООД, гр. Пловдив 

3. 13.01.2016 г. 
11, 32 часа 

 

„Наутилус дизайн“ ЕООД, гр. София 

 

4. 

 

13.01.2016 г. 

 

11, 34 часа „Хорека логистик“ ООД, гр. София 

 

5.  

 

 

13.01.2016 15, 25 часа „Ай офис“ ООД, гр. Благоевград 

 

6.  

 

13.01.2016 г. 16, 00 часа „Милстоп“ ООД, село Баничан 

 

На публичното отваряне на офертите не присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица. 

 

По точка 1 от дневния ред: 

 

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на постъпването им, а 

председателят обяви ценовите предложения на участниците:  

1. Офертата на Участник с пореден №1 „Елтех“ ЕООД, гр. Димитровград е подадена 

в срок, в запечатан, непрозрачен и надписан плик. В Ценовото си предложение участникът е 

предложил обща цена за изпълнение на доставката от 365, 42 лева (триста шестдесет и пет лева и 

четиридесет и две стотинки) без ДДС или общо 438, 50 лева (четиристотин тридесет и осем лева 

и петдесет стотинки) с ДДС. Срок на валидност на офертата – 60/ шестдесет/ календарни дни. 

Участникът няма да използва подизпълнители. 

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

подадена в срок, в запечатан, непрозрачен и надписан плик. В Ценовото си предложение 

участникът е предложил обща цена за изпълнение на доставката от 531, 00 лева (петстотин 

тридесет и един лева) без ДДС или общо 637,20 лева (шестстотин тридесет и седем лева и 

двадесет стотинки) с ДДС. Срок на валидност на офертата – 60/ шестдесет/ календарни дни. 

Участникът няма да използва подизпълнители. 

3. Офертата на Участник с пореден №3 „Наутилус дизайн“ ЕООД, гр. е подадена в 

срок, в запечатан, непрозрачен и надписан плик. В Ценовото си предложение участникът е 

предложил обща цена за изпълнение на доставката от 769,00 лева (седемстотин шестдесет и 

девет лева) без ДДС или общо 922, 80 лева (деветстотин двадесет и два лева и осемдесет 

стотинки) с ДДС. Срок на валидност на офертата – 60/ шестдесет/ календарни дни. Участникът 

няма да използва подизпълнители. 

4. Офертата на Участник с пореден №4 „Хорека логистик“ ООД, гр. е подадена в срок, 

в запечатан, непрозрачен и надписан плик. В Ценовото си предложение участникът е предложил 

обща цена за изпълнение на доставката от 562, 92 лева (петстотин шестдесет и два лева и 

деветдесет и две стотинки) без ДДС или общо 675, 50 лева (шестстотин седемдесет и пет лева и 

петдесет стотинки) с ДДС. Срок на валидност на офертата – 60/ шестдесет/ календарни дни. 

Участникът няма да използва подизпълнители. 
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5. Офертата на Участник с пореден №5 „Ай офис“ ООД, гр. Благоевград е подадена в 

срок, в запечатан, непрозрачен и надписан плик. В Ценовото си предложение участникът е 

предложил обща цена за изпълнение на доставката от 497, 41 лева (четиристотин деветдесет и 

седем лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС или общо 596, 89 лева (петстотин деветдесет 

и шест лева и осемдесет и девет стотинки) с ДДС. Срок на валидност на офертата – 60/ 

шестдесет/ календарни дни. Участникът няма да използва подизпълнители. 

6. Офертата на Участник с пореден №6 „Милстоп“ ООД, село Баничан е подадена в 

срок, в запечатан, непрозрачен и надписан плик. В Ценовото си предложение участникът е 

предложил обща цена за изпълнение на доставката от 491, 90 лева (четиристотин деветдесет и 

един лева и деветдесет стотинки) без ДДС или общо 590, 28 лева (петстотин и деветдесет лева и 

двадесет и осем стотинки) с ДДС. Срок на валидност на офертата – 60/ шестдесет/ календарни 

дни. Участникът няма да използва подизпълнители. 

На заседанието не присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, които да подпишат техническите и ценовите предложения. 

Председателят на комисията обяви, че с оповестяването на ценовите предложения на 

участниците е приключила публичната част от заседанието на комисията. 

Следващото заседание на комисията да се проведе на 19.01.2016 година в 13,00 часа в стая 

303, трети етаж в сградата на Общинска администрация. 

 

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

списък на присъствалите на отварянето на офертите. 

 

Заседанието на комисията приключи в 14, 30 часа. 

 

 Председател:     Саид Иброш                 /подпис/ 

 

Членове: 1. Елена Полимерова      /подпис/ 

 

2. Бакия Разманов           /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


