
П Р О Т О К О Л   № 1 

Днес, 25.10.2019г, в 14:00 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС Стара 

Загора”, в изпълнение на Заповед №  РД-01-315/25.10.2019г. на Директора на ТП “ДГС 

Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, се събра комисия в състав: 

1. Председател:  инж.Иван Гагов – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“ 

 

Членове:  1. Румяна Атанасова Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”; 

  2. Златка Димитрова – лесничей  при ТП „ДГС Стара Загора“. 

  3. Диньо Белев Господинов– икономист при ТП „ДГС Стара Загора“; 

  4. Женя Спасова – оператор въвеждане на данни  при ТП „ДГС Стара 

Загора“. 

 

със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти, и да класира участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на Глава 

седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Периодична 

доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими 

компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс 

апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.  за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора” за 

срок от 12 месеца. 

След като получи списъка с подадените оферти, комисията констатира,че в деловодството 

на ТП “ДГС Стара Загора” в предварително посочения в обявлението краен срок за 

получаване на оферти за участие в процедурата са постъпили три оферти от следните 

кандидати: 

1. Оферта с вх.№ ОД-00-62/24.10.2019г. получена в 14:15 часа от „АКТИМ”  ООД гр. 

Стара Загора,ул.“Васил Априлов“ №1,тел:042/602 013;факс: 042/602 113; e-mail: 

office@actimbg.com; 

2. Оферта с вх.№ ОД-00-63/24.10.2019г. получена в 14:30 часа от „Айфест“ ЕООД  гр. 

София,бул.“Акад.Иван Евст.Гешов“ №26,вх.1,ап.3;тел/факс:02/950 22 25; e-mail: 

office@aifest.net;  

3. Оферта с вх.№ ОД-00-64/24.10.2019г. получена в 16:20 часа от „СИЕНСИС” АД  

гр. Стара Загора,бул.“Св.Отец Паисий“ №92;тел: 042/623 216,факс: 042/623 215, e-

mail: starazagora_office@cnsys.bg; 

 На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП. 

Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията  присъства 

представител единствено  на участника „Актим“ ООД г-н Драгомир Михайло Кулезич. 

За по-добрата организация и експедитивност на комисията, отварянето на офертите 

се извършва на три етапа: 



І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и подбор в 

съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“; 

ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с изискванията 

за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“; 

ІІІ етап – Класиране. 

І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и 

подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“ 

След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 

подаването и приемането на офертите за участие, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП 

председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване в деловодството на ТП „ДГС Стара Загора“, 

както следва: 

І. Председателят на комисията отвори офертата на участника „АКТИМ“ ООД, 

представена в запечатана непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, която съдържа 

следните документи: 

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички  членове на комисията положиха подписите си върху 

плика. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен носител-

диск; 

3. Опис на документите-Образец №6; 

4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификацияи изискванията на възложителя – Образец №2. Всички 

членове на комисията подписаха предложението. 

5.Техническа спецификация; 

6.Декларация за срока на валидност на офертата-Образец 4; 

7.Декларация за запознаване със съдържанието и съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №5; 

8. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ 

от ППЗОП-Образец №8, 2 броя; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) – Образец №9; 

10. Декларация по чл.54,ал.2 от ЗОП-Образец №11; 

11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици-Образец №13; 

12. Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП на изпълнени дейности, идентични или 

сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от 

датата за подаване на офертата-Образец №7; 



13.Оферта – Образец №1; 

 

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника 

„АКТИМ“ ООД, комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник. 

II. Председателят на комисията отвори офертата на участника „АЙФЕСТ” ЕООД, 

представена в запечатана непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, която съдържа: 

 1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички  членове на комисията положиха подписите си върху 

плика. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен носител-

диск; 

3. Опис на документите-Образец №6; 

4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификацияи изискванията на възложителя – Образец №2. Всички 

членове на комисията подписаха предложението. 

5.Техническа спецификация; 

6.Декларация за срока на валидност на офертата-Образец 4; 

7.Декларация за запознаване със съдържанието и съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №5; 

8. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ 

от ППЗОП-Образец №8, 2 броя; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) – Образец №9; 

10. Декларация по чл.54,ал.2 от ЗОП-Образец №11; 

11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици-Образец №13; 

12. Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП на изпълнени дейности, идентични или 

сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от 

датата за подаване на офертата-Образец №7; 

13.Оферта – Образец №1; 

14.Договор за наем; 

15.Декларация за притежавани сервизни бази и техническо оборудване; 

16.Списък на перстонала; 

17.Декларация по по чл. 53, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари-

Образец №14; 

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника 

„АЙФЕСТ” ЕООД, комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник. 

 



III. Председателят на комисията отвори офертата на участника „СИЕНСИС”  АД, 

представена в запечатана непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост , която съдържа 

следните документи: 

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички  членове на комисията положиха подписите си върху 

плика. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен носител-

диск; 

3. Опис на документите-Образец №6; 

4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификацияи изискванията на възложителя – Образец №2. Всички 

членове на комисията подписаха предложението. 

5.Техническа спецификация; 

6.Декларация за срока на валидност на офертата-Образец 4; 

7.Декларация за запознаване със съдържанието и съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №5; 

            8. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ 

от ППЗОП-Образец №8; 

             9.Декларация по чл.41,ал.1 от ППЗОП; 

             10. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) – Образец №9; 

             11.Технически спецификации,придружени със снимки и декларации за 

съотвествие-12 страници; 

              12.Договор за наем; 

              13.Анекс към договор за наем; 

              14.Пълномощно; 

 

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника 

„СИЕНСИС” АД, приключи публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на представените 

документи в трите оферти.Бяха разгледани и обсъдени представените от участниците 

технически предложения за изпълнение на поръчката. 

В своето техническо предложение участника „АКТИМ“ ООД гр.Стара Загора 

декларира,че: 

-е съгласен със срока на изпълнение на поръчката – 12 месеца или до изчерпване на 

сумата, предвидена за обществената поръчка; 

-гаранционният срок на компютърните конфигурации  е 24 месеца и започва да тече след 

подписването на приемо-предавателния протокол за доставката; 

-гаранционният срок на системата за лазерно многофункционално устройство  е 24 месеца 

и започва да тече след продписването на приемо-предавателния протокол за доставката; 



-разполага със сервизна база на територията на гр. Стара Загора; 

 -разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на доставката и 

обслужване и ремонт в рамките на гаранционните срокове на доставената техника; 

 

Участникът „АЙФЕСТ“ ЕООД гр.София е представил техническо предложение за 

изпълнение на поръчката,с което декларира,че: 

-е съгласен със срока на изпълнение на поръчката – 12 месеца или до изчерпване на 

сумата, предвидена за обществената поръчка; 

-гаранционният срок на компютърните конфигурации  е 24 месеца и започва да тече след 

подписването на приемо-предавателния протокол за доставката; 

-гаранционният срок на системата за лазерно многофункционално устройство  е 12 месеца 

и започва да тече след продписването на приемо-предавателния протокол за доставката; 

-разполага със сервизна база на територията на гр. Стара Загора; 

-разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на доставката и 

обслужване и ремонт в рамките на гаранционните срокове на доставената техника; 

 

В техническото предложение на участника „СИЕНСИС“ АД гр.Стара Загора,същият   

декларира,че: 

-е съгласен със срока на изпълнение на поръчката – 12 месеца или до изчерпване на 

сумата, предвидена за обществената поръчка; 

-гаранционният срок на компютърните конфигурации  е 24 месеца и започва да тече след 

подписването на приемо-предавателния протокол за доставката; 

-гаранционният срок на системата за лазерно многофункционално устройство  е 24 месеца 

и започва да тече след продписването на приемо-предавателния протокол за доставката; 

-разполага със сервизна база на територията на гр. Стара Загора; 

 -разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на доставката и 

обслужване и ремонт в рамките на гаранционните срокове на доставената техника; 

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „АКТИМ“ ООД за участие  в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис 

техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни машини, 

монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.  за нуждите на 

ТП „ДГС Стара Загора”за срок от 12 месеца“ за съответствие  с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, че: 

няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовности и фактически грешки. 

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „АЙФЕСТ” ЕООД за участие  в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на 

офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни 

машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.  за 

нуждите на ТП „ДГС Стара Загора”за срок от 12 месеца“ за съответствие  с изискванията 



към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 

установи, че: няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки. 

 След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „СИЕНСИС”  АД за участие  в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на 

офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни 

машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.  за 

нуждите на ТП „ДГС Стара Загора”за срок от 12 месеца“  за съответствие  с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 

установи, че: няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки. 

Във връзка с направените констатации, Комисията  

                                                                        Р Е Ш И: 

Пликовете с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на участниците в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Периодична доставка чрез 

закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, 

принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS 

устройства, модеми, рутери и др.  за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора”за срок от 12 

месеца“  

ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 31.10.2019г. ОТ 14:00 ЧАСА в Административната сграда 

на ТП ДГС Стара Загора, находяща се на адрес: град Стара Загора, ул.“12-ти пехотен 

полк“ №22. 

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на  чл.54,ал.7 от ППЗОП . След 

подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в деня на 

публикуването му да се изпрати на участниците “АКТИМ“ ООД,“АЙФЕСТ“ ЕООД  и 

„СИЕНСИС“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ инж. Иван Гагов/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП                              2..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП/ Р. 

Атанасова /     / Златка Димитрова / 

 

3..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП                                4..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ Д. Господинов /              / Женя Спасова / 


