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                        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 
               ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 

                      6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 

 
вх.№ ПО-05-10/22.01.2018г. 
         УТВЪРЖДАВАМ:......../П/........... 
ДО         ИНЖ.ЛЮБОМИР ИЛИЕВ 

 Г-Н ЛЮБОМИР ИЛИЕВ                            ДИРЕКТОР НА ТП"ДГС ХАСКОВО" 

ДИРЕКТОР НА  
ТП"ДГС ХАСКОВО" 

 
ДОКЛАД 

 
за резултатите от работата на комисията, за разглеждане оценка и класиране на офертите 

на участниците 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП и съгласно изискванията на чл.60, ал.1 от ППЗОП,   се състави 
настоящия доклад за резултатите от работата на комисиите, назначени със Заповед №РД-10-
2/08.01.2018г. и Заповед РД-10-3/11.01.2018г., за изменяне на състава ѝ, както слeдва: 
 Председател:  Фани Христова – правоспособен юрист 
       Членове:   1. инж.Илин Ставрев - лесничей при ТП"ДГС Хасково" 
                             2. Мария Стамболова –счетоводител при ТП ДГС Хасково 
   3. Костадинка Василева – касиер при ТП ДГС Хасково 
               4. Мария Генова - домакин  при ТП ДГС Хасково 

На 08.01.2018 год. от 11:00 часа, комисията назначена със Заповед РД-10-2 от 08.01.2018г., се 
събра в административната сграда на ТП"ДГС Хасково", за да проведе първото си заседание. 

На основание протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП за обществената поръчка, комисията 
констатира, че в законоустановения срок 16:00 часа на 05.01.2018г. са постъпили оферти от: 

1. „Айфест" ЕООД ЕИК 121115341, адрес за кореспонденция: гр. София 1612 
ул."Академик Иван Евстатиев Гешов" No 26, вх. 1, ет. 1, ап. 3, офертата е входирана в 
деловодството на ТП ДГС Хасково в 11:15ч, с вх.№ПО-05-1 от 03.01.2018г. 

2. „Еском" ООД ЕИК 040433493, адрес за кореспонденция: гр.Хасково 6300,  ул."Епископ 
Софроний" №12, офертата е входирана в деловодството на ТП ДГС Хасково в 09:50 ч, с вх.№ ПО-05-
2/05.01.2018г. 

3.  „Копилик" ЕООД ЕИК 126181587, адрес за кореспонденция: гр.Хасково 6300, ж.к. 
Република,  ул."Картечар" №1 офертата е входирана в деловодството на ТП ДГС Хасково в 13:06 ч, 
с вх.№ ПО-05-3/05.01.2018г. 
 Членовете на комисията подписаха и представиха на председателя на комисията 
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП, съгласно изискванията на Закона за 
обществените поръчки.  

На заседанието не присъстваха представители на кандидатите и на средствата за масово 
осведомяване. 
 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените оферти по описания в 
регистъра ред, като се спази следната последователност: отваряне на запечатана непрозрачна 
опаковка, оповестяване на съдържанието в плика, проверка за наличие на отделен запечатан 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  
Трима от членовете на комисията подписаха техничестото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри. 

участник "Айфест"ЕООД "Еском"ООД "Копилик"ЕООД 

 Приложено Приложено Приложено 
да  не да не да не 

Единен европейски документ– по 
Oбразец № 1 
 

Да  Да  Да  
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Декларация по чл. 3, т.8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици - по Образец 
№ 2 

Да  Да  Да  

Техническо предложение по Образец № 3 Да  Да  Да  
Ценово предложение - по Образец № 4 Да  Да  Да  
- Списък на изпълнени договори през 
последните 3 години - минимум 3 
услуги със сходен предмет 

Да  Да  Да  

- Референции Да  Да  Да  
- Експерти за изпълнение на поръчката - 
минимум 2 бр. 

Да  Да  Да  

- документи за квалификация на 
експертите  

Да  Да  Да  

- офис-сервизна база на територията на 
Общ.Хасково -собствена или наета 

Да  Да  Да  

- опис на приложените документи Да  Да  Да  

 
  С това публичната част на заседанието приключи, а комисията продължи да заседава 
като разгледа обстойно документите за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
 Комисията реши: 
 Въз основа на така представените документи, всички участници отговарят на 
предварително обявените изисквания от Възложителя и комисията допуска кандидатите до 
разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката. 
 Комисията констатира, че техническите предложения за изпълнение на поръчката на 
участниците: 
 1.„Айфест" ЕООД  
 2. „Еском" ООД 
 3. „Копилик" ЕООД,  
 съответстват  на  изисванията на Възложителя. Всички участници са допуснати до следващият 
етап на процедурата- отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"  

Заседанието за отваряне на ценовите предложения, се насрочва за 11:00 часа на 12.01.2018 г. 
в административната сграда на ТП ДГС Хасково, за което комисията ще уведоми участниците в 
процедурата, чрез съобщение в Профила на купувача http://www.uidp-
sliven.com/procedures/1683.         

На 12.01.2018г. комисията, назначена със Заповед РД-10-3 от 11.01.2018г., в 11.00 часа, се 
събра  да отвори, оповести и оцени ценовите предложения на допуснатите до участие на този 
етап участници и да извърши класиране съобразно степента на съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия. Допуснатите участници са поканени надлежно по реда на 
чл.57, ал.3 от ППЗОП с писмено съобщение от 08.01.2018г., публикувано в Профила на купувача. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
 Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис "Ценови параметри" на допуснатите за 

оценяване участници 
I.  „Айфест" ЕООД, ЕИК 121115341. Ценовото предложение е представено в запечатан, 

непрозрачен плик с надпис, в съответствие с изискванията на ЗОП. 
 След отваряне на непрозрачния плик на участника „„Айфест" ЕООД,  комисията 

констатира следното: 
1. Посочената ценова оферта е в съответствие с образец №4 част от документацията за 

участие.  
  1.1. ОБЩА ЦЕНА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА за 24 месеца - 1656.00лв. /хиляда 
шестотин петдесет и шест лева/ 

  1.2.  ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА предложена от кандидата -  10% /десет/ 
II. „Еском" ООД ЕИК 040433493 Ценовото предложение е представено в запечатан, 

непрозрачен плик с надпис, в съответствие с изискванията на ЗОП. 
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 След отваряне на непрозрачния плик на участника „„Еском" ООД,  комисията констатира 
следното: 

2. Посочената ценова оферта е в съответствие с образец №4 част от документацията за 
участие.  

  1.1. ОБЩА ЦЕНА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА за 24 месеца - 2490.00лв. / две хиляди 
четиристотин и деветдесет лева/ 
  1.2.  ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА предложена от кандидата - 10% /десет /.  

III. „Копилик" ЕООД ЕИК 126181587. Ценовото предложение е представено в запечатан, 
непрозрачен плик с надпис, в съответствие с изискванията на ЗОП. 
 След отваряне на непрозрачния плик на участника „„Копилик" ЕООД,  комисията 
констатира следното: 

3. Посочената ценова оферта е в съответствие с образец №4 част от документацията за 
участие.  

  1.1. ОБЩА ЦЕНА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА за 24 месеца - 2040.00лв. /две хиляди и 
четирдесет лева/ 
  1.2.  ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА предложена от кандидата - 10% /десет /.  

 След като комисията отвори, разгледа и провери ценовите предложения на участниците в 
процедурата, се престъпи към към проверка по чл.72 от ЗОП, а именно дали офертата на участник 
е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същия показател за оценка. 
 Комисията установи, че ценовото предложение за обща цена за поддръжка на офис 
техника за 24 месеца, на „Айфест" ЕООД, ЕИК 121115341 е с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на останалите допуснати предложения. 
 Комисията реши: участникът "Айфест" ЕООД, да представи подробна писмена обосновка 
на предложената стойност  и начина на нейното образуване в 5-дневен срок от получаване на 
искането, съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП. 
 Комисията ще заседава след като изтече срока, който е даден на участника за представяне 
на писмена обосновка.   

     На 22.01.2018 год. от 15:00 часа,  комисията се събра ва дминистративната сграда на 
ТП"ДГС Хасково", за да разгледа представената писмена обосновка на кандитата „Айфест" ЕООД. 

Участникът "Айфест"ЕООД представи обосновка в плик с вх.№ПО-05-8 от 18.01.2018г. 
Комисията установи, че участникът е представил писмената обосновка в срок и пристъпи към 
нейното разглеждане. 

Участникът "Айфест" ЕООД е представил писмена обосновка с доказателства, относно 
формирането на ценовото предложение. 

След подробното й разглеждане, комисията приема писмената обосновка на участника като 
счита, че участникът  предлага решение, с което доказва наличието на обективни обстоятелства, 
свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка, съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП. 

Комисията приема, че посочените в обосновката на участника обстоятелства са обективни и 
предлага участникът "Айфест"ЕООД да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

Комисията продължи работата си като оцени ценовите предложения, съгласно методиката 
за оценка на офертите: 

        
кандидати 

Показател - К  тежест 
"Айфест
"  ЕООД 

"Еском"
ООД 

"Копилик
"ЕООД 

К 1  "Обща цена за поддръжка  

 
 

90 т. 

 
  

на офис техниката за 24 месеца 
 

  

К 1  = най-ниско предложение 

х брой на 
точките за 
съотвения 
показател  

90 

 
 

59.86 

 
 

73.06 
разглеждано предложение     

К 2  Процент на отстъпка от актуалната единична  

 
10 т. 

    

цена на всички резервни части     

К 2  = разглеждано предложение 
х брой на 

точките за 
съотвения 
показател  

10 
 

10 
 

10 

най-висока отстъпка 

 

  

Комплексна оценка КО 100 69.86 83.06 
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Въз основа на извършеното оценяване Комисията класира участниците съобразно 
съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, както следва: 
 I. Първо място - "Айфест" ЕООД ЕИК121115341 , адрес за кореспонденция: гр. 
София, бул. "Акад.Иван Евсатиев Гешов" 26, вх.1, ап.3, представлявано от Бойко Димитров 
- управител, с предложена обща двегодишна цена /за 24 месеца/ за поддръжка на офис 
техника: 1656,00 лв./ хиляда шестотин петдесет и шест лева/без ДДС и % на отстъпка 
10/десет/ с комплексна оценка   100 точки.   

     II. Второ място -„Копилик" ЕООД ЕИК 126181587 адрес за кореспонденция: 
гр.Хасково 6300, ж.к. Република,  ул."Картечар" №1, представлявано от Стоян Педев-
управител, с предложена обща двегодишна цена /за 24 месеца/ за поддръжка на офис 
техника: 2040.00лв. /две хиляди и четирдесет лева/без ДДС и % на отстъпка 10/десет/  с 
комплексна оценка   83.06 точки.   
     III. Трето място -„Еском" ООД ЕИК 040433493 адрес за кореспонденция: 
гр.Хасково 6300, ул."Еп.Софроний" №12, представлявано от Шени Делчева-управител, с 
предложена обща двегодишна цена /за 24 месеца/ за поддръжка на офис техника: 
2490.00лв. / две хиляди четиристотин и деветдесет лева/без ДДС и % на отстъпка 
10/десет/ с комплексна оценка   69.86 точки.   

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Хасково, за „Поддръжка на офис 
техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, 
копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и 
др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ на ТП „ДГС Хасково”,  да сключи договор с 
„Айфест” ЕООД гр. София, с ЕИК 121115341. 
 Приложение: 
 1. Протокол от дейността на комисията №1/08.01.2018г.  
 2. Протокол от дейността на комисията №2/12.01.2018г.  
 3. Протокол от дейността на комисията №3/22.01.2018г. 
 4. Документация 
 5. Оферти 
 
С уважение,  
Комисия, назначена със Заповед №РД-10-3/11.01.2018г. 

 
КОМИСИЯ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:………п………..         

                        / Фани Христова / 
 
Членове:1……………п……………         

                       /инж.Илин Ставрев/  
                          
  2 ……………п………………… 

   / Мария Стамболова / 
  
   3 ……………п………………         

                     /Костадинка Василева/ 
 
    4 ……………п………………… 

         /Мария Генова/   
                                   
           
       
                      


