
 

УТВЪРДИЛ:………………………….. 

                                                                        (Директор: инж. Иван Чергеланов) 

 

Д О К Л А Д 

по чл.103,ал.3 от ЗОП,във връзка с чл.60,ал.1 ППЗОП 

 

от работата на Комисия, назначена със Заповеди РД-01-315/25.10.2019г. и № РД-01-

323/31.10.2019г. на Директора на ТП ДГС Стара Загора инж.Иван Колев Чергеланов, 

за резултатите от проведената 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“, в състав: 

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“. 

 

Комисията на основание чл.103,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП проведе 

откритата процедура на три етапа,а именно: 

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. За извършените действия в І-ви етап комисията състави Протоколи №1 от 

25.10.2019г. който беше публикуван в „Профила на купувача“ на следващия работен 

ден. В протокола са отразени всички представени от участниците документи, които 

след разглеждане и оценка от Комисията са приети за напълно съответстващи с 

критериите и изискванията на Възложителя,а именно: 

Офертата на участника „АКТИМ“ ООД съдържа следните документи: 

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

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. 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. 

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; 

 

Офертата на участника „АЙФЕСТ” ЕООД съдържа: 

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

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ.  

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. 

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; 

 

Съдържанието на офертата на участника „СИЕНСИС”  АД е следното: 

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

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ.  

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 

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 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“ 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. 

 

ІІ. След направеното обощаване Комисията пристъпи към проверка за пълнотата на 

финансовото предложение в съответствие с изискванията за представянето му в 

плик „Предлагани ценови параметри“ на тримата допуснати участници. 

 На 31.10.2019г. в 14:00 часа в Административната сграда на ТП ДГС Стара 

Загора,находяща се в град Стара Загора,на ул.“12-ти пехотен полк“ №22 беше 

проведено второто заседание на Комисията на което бяха разгледани ценовите 

предложения на участниците. 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.  



В резултат на направените констатации,комисията извърши следното 

                                                             КЛАСИРАНЕ: 

Комисията класира по критерий „най-ниска цена“ участниците 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“  по следния начин: 

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; 

В резултат на извършеното класиране Комисията предлага на Възложителя - 

Директора на ТП ДГС Стара Загора  да сключи договор с класирания на първо място 

участник „АКТИМ “ООД гр.Стара Загора. 

Този доклад се състави на 01.11.2019г. и е предаден на Възложителя за 

утвърждаване на същия ден заедно с цялата документация. 

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 / 


