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П Р О Т О К О Л  №1 

на основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане 

 на Закона за обществените поръчки 

 

На 13.01.2017 г. в 10:30 ч. в залата на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. 

Гоце Делчев 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”, референтен номер на 

поръчката ГД/2017/СОО/Д/1. 

Комисията заседава в състав: 

  Председател: Светла Дамянова – директор на ОДЗ „Калинка” 

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

2. Величка Палаханова – счетоводител 

 

Комисията започна работа след като Любка Параскова – гл. специалист „Информационно 

обслужване” предаде на председателя на комисията списък на получените оферти с участниците в 

обществената поръчка. 

 

I. Председателят на комисията откри заседанието. 

1.1. Установи се, че в определения от Възложителя срок за подаване на оферти - 17.00 ч. на 

12.01.2017 г. са постъпили 6 (шест) оферти от следните участници (изброени по реда на тяхното 

подаване, съгласно списъка на участниците подали оферти): 

Участник № 1: „ПЕРУН ККБ” ЕООД гр. Благоевград  - оферта с вх. № 01/10.01.2017 г., 

постъпила в 10:30 часа; 

Участник № 2: „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД гр. София - оферта с вх. № 02/11.01.2017 г., 

постъпила в 14:05 часа; 

Участник № 3: „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД гр. София - оферта с вх. № 

03/12.01.2017 г., постъпила в 12:11 часа;  

Участник № 4: „ЕЛТЕХ” ЕООД гр. Димитровград  - оферта с вх. № 4/12.01.2017 г., 

постъпила в 12:08 часа; 

Участник № 5: „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД с. Бистрица - оферта с вх. № 05/12.01.2017 г., 

постъпила в 12:10 часа; 

Участник № 6: „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА” гр. София - оферта с вх. № 06/12.01.2017 г., 

постъпила в 12:30 часа;  

 

1.2. След запознаване със списъка на участниците подали оферти, всички членове на 

Община Гоце Делчев 
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Комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

1.3.  На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците. 

 II. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване. 

Участник № 1: „ПЕРУН ККБ” ЕООД е подал оферта за двете обособени позиции.  

Офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е 

представил и 2 бр. папки с документи за подбор, 2 плика с ценови оферти и 1 плик с каталог с цени. 

Председателят на комисията обяви ценовите предложения както следва: 

За обособена позиция 1 – 3368,88 лв. без ДДС и за обособена позиция 2 – 17054,98 лв. без 

ДДС 
Участник № 2: „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД е подал оферта за обособена позиция 1. Офертата 

е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е представил 

една папка съдържаща документи за подбор и една папка с ценова листа на предлаганите 

канцеларски материали. Председателят на комисията установи, че липсва ценово предложение по 

приложение 11.1, както и че в нито един от приложените документи не е посочена цена за 

изпълнение на поръчката. 

 

Участник № 3: „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД е подал оферта за обособена 

позиция 2. Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него 

участникът е представил една папка с документи за подбор. Председателят на комисията обяви 

ценовото предложение - 16899,66 лв. без ДДС. 

 

Участник №4: „ЕЛТЕХ” ЕООД е подал оферта за обособена позиция 1. Офертата е 

подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е представил една 

папка с документи за подбор и класьор с предлагани артикули. Председателят на комисията обяви 

ценовото предложение - 3729,98 лв. без ДДС. 

 

Участник №5: „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД е подал оферта за двете обособени позиции. 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е 

представил две папки с документи. Председателят на комисията обяви ценовите предложения както 

следва: 

За обособена позиция 1 – 2881,15 лв. без ДДС и за обособена позиция 2 – 12599,46 лв. без 

ДДС. 

 

Участник №6: „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА” е подал оферта за двете обособени позиции. 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В него участникът е 

представил една папка с документи и два плика с предлагани ценови параметри. Председателят на 

комисията обяви ценовите предложения както следва: 

За обособена позиция 1 – 1681,11 лв. без ДДС и за обособена позиция 2 – 13841,49 лв. без 

ДДС. 

 С това приключи публичната част от работата на комисията. 

 

Комисията разгледа повторно документите на участник №2 „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД: 

Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП  на участниците се предоставя възможност да представят нова 

информация, да допълнят или да пояснят представената информация, когато се установи липса, 

непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка по отношение на критериите за подбор или изискванията за лично състояние.  

Участник № 2: „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД е подал оферта, в която липсва ценово 

предложение по образец. Ценовото предложение не съдържа информация, касаеща критериите за 

подбор или изискванията за лично състояние ( чл. 101 от ЗОП). Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП 

комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. Законът 

за обществените поръчки не предвижда възможност участниците да представят на по-късен етап 

ценово предложение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените 
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поръчки комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ 1  

 

ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка Участник 

№ 2: „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, тъй като офертата не съдържа ценово предложение за 

изпълнение на поръчката по образец /приложение 11.1/.  

 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

  

 

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 

 


