
 

УТВЪРДИЛ:………24.01.2020г... 

                                                                        (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 Заповед РД-01-10/09.01.2020год. 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: „Абонаментно и сервизно обслужване на 

офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, 

принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, 

UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), 

собственост на ТП „ДГС Стара Загора", включително доставка на резервни 

части, материали и консумативи за офис техниката 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. 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 

09.01.2020г. който беше публикуван в „Профила на купувача“ на 13.01.2020г. и 

Протокол №2 от 15.01.2020г.,който беше публикуван в „Профила на купувача“ на 

следващия работен ден.В протоколите 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 „АЙФЕСТ“ ЕООД 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. Образец № 1 – Оферта; 

4. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Всички  

членове на комисията положиха подписите си върху предложението. 

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата; 

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проекто-договора; 

7. Образец № 6 – Опис на документите съдъжащи се в офертата; 

8. Образец № 7 – Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП; 

9.Образец № 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; 

10. Образец № 10 – Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП; 

11. Образец № 11– Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП; 

12. Образец № 12 – Декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

13. Образец №13 – Декларация за обстоятелствата 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; 

 14.Образец № 14 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП); 

15. Образец № 15 –Декларация за обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

Офертата на участника „РЕЙБ” ЕООД, ЕООД 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 

носителдиск; 

3. Образец № 1 – Оферта; 

4. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Всички 

членове на комисията положиха подписите си върху предложението. 

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата; 

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проекто-договора; 

7. Образец № 6 – Опис на документите съдъжащи се в офертата; 



8. Образец № 7 – Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП; 

9.Образец № 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; 

10. Образец № 10 – Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП; 

11. Образец № 12 – Декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

12. Образец №13 – Декларация за обстоятелствата 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; 

13.Образец № 14 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП); 

14. Образец № 15 –Декларация за обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); 

 

Съдържанието на офертата на участника „АКТИМ”  ООД е следното: 

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 

носителдиск; 

3. Образец № 1 – Оферта; 

4. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Всички 

членове на комисията положиха подписите си върху предложението. 

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата; 

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проекто-договора; 

7. Образец № 6 – Опис на документите съдъжащи се в офертата; 

8. Образец № 7 – Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП; 

9.Образец № 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; 

10. Образец № 10 – Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП; 

11. Образец № 12 – Декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

12. Образец №13 – Декларация за обстоятелствата 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; 



13.Образец № 14 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП); 

14. Образец № 15 –Декларация за обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); 

 

 Съдържанието на офертата на участника „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ”  ООД е следното: 

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 

носителдиск; 

3. Образец № 1 – Оферта; 

4. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Всички 

членове на комисията положиха подписите си върху предложението. 

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата; 

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проекто-договора; 

7. Образец № 6 – Опис на документите съдъжащи се в офертата; 

8.Образец № 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; 

9. Образец № 10 – Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП; 

10. Образец № 12 – Декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

11. Образец №13 – Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции спреференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици; 

12.Образец № 14 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП); 

13.Образец № 15 –Декларация за обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на 

представените документи в офертите на четиримата участника. Бяха разгледани и 

обсъдени представените от участниците технически предложения за изпълнение на 

поръчката. 

В своето техническо предложение участника „АЙФЕСТ“ ЕООД декларира,че: 



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

сумата, предвидена за обществената поръчка. 

-предлага срок на изпълнение на услугата: 3 /три/ часа след подаване на заявка от 

страна на Възложителя; 

-че е запознат,че мястото на изпълнение на услугите е Административната сграда на 

ТП „ДГС Стара Загора“ находаяща се в гр.Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ 

№22,както и че транспортните и други съпътстващи изпълнението на поръчката  

разходи са за негова сметка и са включени в цената. 

-че разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на услугата. 

 

Участникът „РЕЙБ“ ЕООД 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. 

-предлага срок на изпълнение на услугата: 3/три/ часа след подаване на заявка от 

страна на Възложителя . 

-че е запознат,че мястото на изпълнение на услугите е Административната сграда на 

ТП „ДГС Стара Загора“ находаяща се в гр.Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ 

№22,както и че транспортните и други съпътстващи изпълнението на поръчката  

разходи са за негова сметка и са включени в цената. 

-че разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на услугата 

 

В техническото предложение на участника „АКТИМ“ ООД,същият   декларира,че: 

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

сумата, предвидена за обществената поръчка. 

-предлага срок на изпълнение на услугата: 3/три/ часа след подаване на заявка от 

страна на Възложителя . 

-че е запознат,че мястото на изпълнение на услугите е Административната сграда на 

ТП „ДГС Стара Загора“ находаяща се в гр.Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ 

№22,както и че транспортните и други съпътстващи изпълнението на поръчката  

разходи са за негова сметка и са включени в цената. 

-че разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на услугата 

 

В техническото си предложение участника „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД, декларира,че: 

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

сумата, предвидена за обществената поръчка. 

-предлага срок на изпълнение на услугата: 3/три/ часа след подаване на заявка от 

страна на Възложителя . 



-че е запознат,че мястото на изпълнение на услугите е Административната сграда на 

ТП „ДГС Стара Загора“ находаяща се в гр.Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ 

№22,както и че транспортните и други съпътстващи изпълнението на поръчката  

разходи са за негова сметка и са включени в цената. 

-че разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на услугата 

 

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: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника 

(компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни 

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

техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС Стара Загора", 

включително доставка на резервни части, материали и консумативи за офис 

техниката 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 четиримата допуснати участници. 

 На 21.01.2020г. в 15:00 часа в Административната сграда на ТП ДГС Стара 

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

проведено третото заседание на Комисията на което бяха разгледани ценовите 

предложения на участниците.На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците. 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ за обществена поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване 

на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, 

скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, 

модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС 

Стара Загора", включително доставка на резервни части, материали и консумативи 

за офис техниката за срок от 12  месеца" на участника „АЙФЕСТ“ ЕООД.  Плика 

съдържа 1(един) брой документ,състоящ се от 2 страници, надлежно попълнени и 

подписани от законния представител на дружеството. Ценовото предложение на 

участника е в размер както следва:  



1. Обща цена за срок от 12 месеца  за изпълнение на услугата предмет на поръчката  

в размер на 2016.00(две хиляди и шестнадесет) лева без ДДС. 

Действията на Комисията продължиха с отваряне на плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ за обществена поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно 

обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, 

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

устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на 

ТП „ДГС Стара Загора", включително доставка на резервни части, материали и 

консумативи за офис техниката за срок от 12  месеца"  на участника „РЕЙБ“ ЕООД.  

Плика съдържа 1(един) брой документ, състоящ се от 2 страници, надлежно 

попълнени и подписани от законния представител на дружеството. Ценовото 

предложение на участника е в размер както следва:  

2. Обща цена за срок от 12 месеца  за изпълнение на услугата предмет на поръчката  

в размер на 2370.00(две хиляди триста и седемдесет) лева без ДДС. 

На следващо място беше отворен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ 

за обществена поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на офис 

техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, 

копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, 

рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС Стара 

Загора", включително доставка на резервни части, материали и консумативи за офис 

техниката за срок от 12  месеца"  на участника „АКТИМ“ ООД.  Плика съдържа 

1(един) брой документ, състоящ се от 2 страници, надлежно попълнени и подписани 

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

размер както следва:  

3. Обща цена за срок от 12 месеца  за изпълнение на услугата предмет на поръчката  

в размер на 2280.00(две хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС. 

И на последно място беше отворен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ за обществена поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване 

на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, 

скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, 

модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС 

Стара Загора", включително доставка на резервни части, материали и консумативи 

за офис техниката за срок от 12  месеца"  на четвъртия участник в процедурата „ЕС 

БИ ЕС ТРЕЙДИНГ” ООД .  Плика съдържа 1(един) брой документ, състоящ се от 2 



страници, надлежно попълнени и подписани от законния представител на 

дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както следва:  

4. Обща цена за срок от 12 месеца  за изпълнение на услугата предмет на поръчката  

в размер на 2112.00(две хиляди сто и дванадесет) 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: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, 

преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, 

монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника 

в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС Стара Загора", включително 

доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 

12  месеца",както следва: 

І-ВО МЯСТО –участник „АЙФЕСТ“ ЕООД гр. София  с предложена обща цена в 

размер на 2016.00(две хиляди и шестнадесет) лева без ДДС. 

ІІ-РО МЯСТО –участник „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ” ООД гр. Русе с предложена обща 

цена в размер на 2112.00(две хиляди сто и дванадесет) лева без ДДС. 

ІІІ-ТО МЯСТО –участник „АКТИМ“ ООД гр. Стара Загора с предложена обща цена в 

размер на 2280.00(две хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС. 

ІV-ТО МЯСТО –участник „РЕЙБ“ ЕООД гр. Сливен с предложена обща цена в размер 

на 2370.00(две хиляди триста и седемдесет) лева 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 „АЙФЕСТ “ЕООД гр.София. 

Този доклад се състави на 22.01.2020г. 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 /              / Мария Павлова / 


