
П Р О Т О К О Л   № 2 

 

Днес, 31.10.2019г, в 14:00 часа, в Административната сграда на ТП „ДГС Стара 

Загора“, в изпълнение на Заповед № РД-01-323/31.10.2019г. 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. Виолета Генова – технолог  при ТП „ДГС Стара Загора“. 

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

  4. Мария Павлова – икономист  при ТП „ДГС Стара Загора“. 

 

със задача да отвори, разгледа и класира представените в плик „Предлагани ценови 

параметри“ документи на допуснатите до този етап участници в 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. 

Комисията пристъпи към II етап от своята работа – проверка за пълнотата на финансовите 

предложения в съответствие с изискванията за представянето им в плик „Предлагани 

ценови параметри“ на участниците „АКТИМ“ ООД гр.Стара Загора, „АЙФЕСТ“ ЕООД 

гр. София, и „СИЕНСИС” АД гр. Стара Загора. Отварянето на пликове „Предлагани 

ценови параметри“ е публично. На заседанието на комисията  присъства представител 

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

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „АКТИМ“ ООД гр.Стара Загора. Плика съдържа 1(един) брой документи, а 

именно Образец №3, състоящ се от 2 страници надлежно попълнени и подписани от 

законния представител на дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер 

както следва: 

За 1 брой компютърна кофигурация участника предлага цена в размер от 673.00 

(шестстотин седемдесет и три) лева без ДДС,и общо за доставката на 5 (пет) броя 

компютърни кофигурации предлага цена в размер на 3365.00 (три хиляди триста 

шестдесет и пет) лева без ДДС. 

За 1 брой лазерно многофункционално устройство участника предлага цена в размер от 

158.25 (сто петдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) лева без ДДС,и общо за 

доставката на 4 (четири) броя многофункционални устройства предлага цена в размер на 

633.00 (шестстотин тридесет и три) лева без ДДС. 

На следващо място председателят на Комисията отвори плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на участника „АЙФЕСТ“ ЕООД гр.София. Плика съдържа 1(един) 



брой документи, а именно Образец №3, състоящ се от 2 страници надлежно попълнени и 

подписани от законния представител на дружеството. Ценовото предложение на 

участника е в размер както следва: 

За 1 брой компютърна кофигурация участника предлага цена в размер от 731.00 

(седемстотин тридесет и един) лева без ДДС,и общо за доставката на 5 (пет) броя 

компютърни кофигурации предлага цена в размер на 3655.00 (три хиляди шестстотин 

петдесет и пет) лева без ДДС. 

За 1 брой лазерно многофункционално устройство участника предлага цена в размер от 

186.00 (сто осемдесет и шест) лева без ДДС,и общо за доставката на 4 (четири) броя 

многофункционални устройства предлага цена в размер на 744.00 (седемстотин 

четиридесет и четири) лева без ДДС. 

На последно място председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „СИЕНСИС” АД гр. Стара Загора. Плика съдържа 1(един) брой 

документи, а именно Образец №3, надлежно попълнено и подписано от законния 

представител на дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както 

следва: 

За 1 брой компютърна кофигурация участника предлага цена в размер от 700.00 

(седемстотин) лева без ДДС,и общо за доставката на 5 (пет) броя компютърни 

кофигурации предлага цена в размер на 3500.00 (три хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

За 1 брой лазерно многофункционално устройство участника предлага цена в размер от 

190.00 (сто и деветдесет) лева без ДДС,и общо за доставката на 4 (четири) броя 

многофункционални устройства предлага цена в размер на 760.00 (седемстотин и 

шестдесет) лева без ДДС.  

С оповестяването на ценовото предложение на участника „СИЕНСИС” АД гр. Стара 

Загора приключи публичната част на заседанието. 

Предвид констатираните обстоятелства, комисията 

                                                                  Р Е Ш И : 

Ценовите предложения на участниците са в съответсвие с изискванията на Възложителя и 

се класират както следва: 

І-ВО МЯСТО: „АКТИМ“ ООД гр.Стара Загора с общо предложена цена за доставка на 5 

(пет) броя компютърни конфигурации и 4 (четири) броя лазерни многофункционални 

устройства в размер на 3998.00 (три хиляди деветстотин деветдесет и осем)лв. без ДДС; 

ІІ-РО МЯСТО: „СИЕНСИС“ АД гр.Стара Загора с общо предложена цена за доставка на 

5 (пет) броя компютърни конфигурации и 4 (четири) броя лазерни многофункционални 

устройства в размер на 4260.00 (четири хиляди двеста и шестдесет)лв. без ДДС; 



ІІІ-ТО МЯСТО: „АЙФЕСТ“ ЕООД гр.София с общо предложена цена за доставка на 5 

(пет) броя компютърни конфигурации и 4 (четири) броя лазерни многофункционални 

устройства в размер на 4399.00 (четири хиляди триста деветдесет и девет)лв. без ДДС; 

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.  

 

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 /                         / Виолета Генова / 

 

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

/ Д. Господинов /              / Мария Павлова / 


