
Утвърдил:.,п..зал„съгл.чл.36а,ал.З от ЗОП
(инж. Тошо Петров)

ПРОТОКОЛ
Днес,27.05.2020г., в 13:30 часа на основание Заповед №РД-10-175/27.05.2020г.на Директора 
на ТП ДГС Мъглиж, се събраха длъжностните лица за събиране, разглеждане, оценка и 
класиране на предложенията в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените 
поръчки за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет;„Изработка и 
доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на 
Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж" за срок от 12 месеца", в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:инж. Красимир Димов - зам.директор при ТП ДГС Мъглиж 
ЧЛЕНОВЕ:

1. Адвокат Румяна Атанасова - юрист към ТП ДГС Мъглиж
2. Пламен Караджов - икономист при ТП ДГС Мъглиж

На 18.09.2019г.в Профила на купувача, на интернет адрес: https://dgsmuglizh.uidp- 

sliven.com/procedures/4318e публикувана обява с изх.№РД-10-1б5/14.05.2020г. за събиране 
на оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 
офертите до 17:00 на 26.05.2020г.Едновременно с това на 14.05.2020г.под Ю №9098722на 
Портала на обществените поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката.
До крайния срок за получаване на оферти 17:00 часа на 26.05.2020г. са постъпили 3 /две/ 
оферти както следва:

1.Оферта с вх.№ПО-05-14/1/2б.05.2020г. в 09:03 часа от „Елтех" ООД, с адрес за 
кореспонденция:гр.Димитровград,п.к.6400,бул."Димитър Благоев"№1,тел.:0391/61043, факс: 
0391/94180. Електронна поща:office@eltehba.com

2.Оферта с вх.№ПО-05-14/2/2б.05.2020г. в 11:28часа от „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, с 
адрес за кореспонденция: гр.София, п.к.1360,ул.Маслиново клонче №2,тел:02/4234859, 
факс:02/4277713;Електронна поща: office@dmibq.com

3.Оферта с вх.№ПО-05-14/3/26.05.2020г. в 15:58 часа от „НИКО 2 СП" ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Казанлък 6100,бул. Александър Батенберг №7,търговски комплекс 
Дар,тел: 0878 841 347; Електронна поща: ор niko96@abv.ba

Трите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки.Офертите са постъпили в
срок.
Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по 
чл.48, ал.б от ППЗОП.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Председателят и всички членове на комисията попълниха и представиха декларации по 

чл. 51, ал.8 от ППЗОП.
При разглеждане на представените документи,комисията констатира следното съдържание:

Представени документи от участник „Елтех" ООД:
1. Приложение №2 - Представяне на участника
2. Приложение №3 - Декларация по чл. 192, ал.З от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т, 1-2 и 7 от ЗОП- 2 броя;
3. Приложение N94 - Декларация по чл. 192, ал.З от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП-2 броя;
4. Приложение №5 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС
5. Приложение №6 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

1

https://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/procedures/4318
https://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/procedures/4318
mailto:office@eltehba.com
mailto:office@dmibq.com
mailto:niko96@abv.ba


6. Приложение №7 - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител;
7. Приложение №8 - Декларация съгласие с всички условия на Възложителя, в т.ч. с 
определения от него срок на валидност на офертата и с клаузите на проекто-договора
8. Приложение №9 - Декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „д"от ППЗОП
9. Приложение №10 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката
10. Приложение №11 - Ценово предложение 
11.Опис на документите;
12.Декларация за наличие на производствени мощности по чл.64,ал.1,т.9 от ЗОП

Представени документи от участник „Ди Ем Дй Дивелопмънт" ЕООД:
1. Приложение №2 - Представяне на участника
2. Приложение №3 - Декларация по чл. 192, ал.З от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1-2 и 7 от ЗОП
3. Приложение №4 - Декларация по чл. 192, ал.З от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. З-б от ЗОП
4. Приложение №5 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС
5. Приложение №6 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
6. Приложение №7 - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител
7. Приложение №8 - Декларация съгласие с всички условия на Възложителя, в т.ч. с 
определения от него срок на валидност на офертата и с клаузите на проекто-договора
8. Приложение №9 - Декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „д"от ППЗОП
9. Приложение №10 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката
10. Приложение №11 - Ценово предложение 
11.Опис на документите;
12.Декларация за наличие на производствени мощности по чл.64,ал.1,т.9 от ЗОП

Представени документи от участник „НИКО 2 СП" ЕООД:
1. Приложение №2 - Представяне на участника
2. Приложение №3 - Декларация по чл. 192, ал.З от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1-2 и 7 от ЗОП
3. Приложение №4 - Декларация по чл. 192, ал.З от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП
4. Приложение №5 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС
5. Приложение №б - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
6. Приложение №7 - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител
7. Приложение №8 - Декларация съгласие с всички условия на Възложителя, в т.ч, с 
определения от него срок на валидност на офертата и с клаузите на проекто-договора
8. Приложение №9 - Декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „д"от ППЗОП
9. Приложение №10 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката
10. Приложение №11 - Ценово предложение 
11.Опис на документите

Длъжностните лица констатираха, че представените документи отговарят на предварително 
обявените от Възложителя условия, валидни са като форма и съдържание, поради което 
единодушно решиха:

Допускат до оценяване и класиране итримата участника.Пристъпи се към разглеждане в 
детайли на офертата и приложените към нея документи научастник 1:„Елтех" ООДс адрес 
за кореспонденция: гр.Димитровград,п. к. 6400,бул."Димитър Благоев" №1, Електрон на
поша:office@eltehba.com. тел. 0391/61043,участник 2:„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, с 
адрес за кореспонденция:гр.София, п.к.1360,ул.Маслиново клонче №2,тел; 02/4234859, 
факс:02/4277713; Електронна поща: office@dmibQ.com и участник 3:„НИКО 2 СП" ЕООД, с 
адрес за кореспонденция: гр. Казанлък 6100, бул. Александър Батенберг №7,търговски 
комплекс Дар,тел: 0878 841 347; Електронна поща: op_niko96@abv.bg
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I. Разглеждане на техническите предложения на участниците, които са допуснати и 
установяване на редовността им.

1. В своето техническо предложение участник„Елтех" ООДдекларира,че:
-предлага срок за доставка след заявка 5/пет/ работни дни, считано от датата на писмена 
поръчка за доставка;
-предлага срок за замяна при установени нарушения на качеството, или установена грешка 
след изработка на артикула 3/три/ работни дни от уведомяването ни.
-съгласен е с мястото на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП „ДГС 
Мъглиж" в гр. Мъглиж, пл. „Трети март" №24
-предлага срок на валидност на офертата 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за 
подаване на офертите, съгласно обявата за обществената поръчка.

2. В своето техническо предложение участник„Ди Ем Ай Дивелопмънт'' ЕООДдекларира,че: 
-предлага срок за доставка след заявка 5 /пет/ работни дни, считано от датата на писмена 
поръчка за доставка;
-предлага срок за замяна при установени нарушения на качеството, или установена грешка 
след изработка на артикула 10 /десет/ работни дни от уведомяването ни.
-съгласен е с мястото на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП „ДГС 
Мъглиж" в гр. Мъглиж, пл. „Трети март" №24
-предлага срок на валидност на офертата 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за 
подаване на офертите, съгласно обяаата за обществената поръчка.

3. В своето техническо предложение участник,,НИКО 2 СП" ЕООДдекларира,че:
-предлага срок за доставка след заявка 3/три/ работни дни, считано от датата на писмена
поръчка за доставка;
-предлага срок за замяна при установени нарушения на качеството, или установена грешка 
след изработка на артикула 2/два/ работни дни от уведомяването ни.
-съгласен е с мястото на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП „ДГС 
Мъглиж" в гр. Мъглиж, пл. „Трети март" N924
-предлага срок на валидност на офертата 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за 
подаване на офертите, съгласно обявата за обществената поръчка.

Комисията прегледа представените от допуснатите участници технически предложения и 
констатира, че същите са в съответствие с минималните технически изисквания 
предварително обявени от Възложителя.
Предвид редовността на техническите предложения,комисията допуска до по-нататъшно 
участие офертите на тримата участници.

II. Разглеждане на „Ценовото предложение“ на допуснатите оферти и установяване на 
редовността им.
Критерият за оценка е „най-ниска цена".

Бяха разгледани ценовите предложения на тримата допуснати участници.

Участник 1: ,,Елтех" ООД е предложил обща цена за изработка и доставка на прогнозното 
количество формуляри в размер на 662.11лв/шестстотин шестдесет и два лева и единадесет 
стотинки./

Участник 2: „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД е предложил обща цена за изработка и доставка 
на прогнозното количество формуляри в размер на 930.00лв/деветстотин и тридесет лева/
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Участник 3: ,,НИКО 2 СП" ЕООД е предложил обща цена за изработка и доставка на 
прогнозното количество формуляри в размер на 595.50лв/петстотин петдесет и пет лева и 
петдесет стотинки/

Ценовите предложения отговарят на предварително обявените условия. 
В заключение комисията взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Въз основа на спазването на изискванията за представяне на всички документи и направените 
ценови предложенияДомисията класира за изпълнение на услугата:„Изработка и доставка 
на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за 
нуждите на ТП „ДГС Мъглиж" за срок от 12 месеца":

На 1-во място: „НИКО 2 СП" ЕООД, с адрес за кореспонденция:гр.Казанлък 6100, 
бул. Александър Батенберг №7,търговски комплекс Дар,тел: 0878 841 347; Електронна поща: 
ор niko96@abv.bQ с предложена обща цена за изработка и доставка на прогнозното 
количество формуляри в размер на 595.50лв /петстотин петдесет и пет лева и петдесет 
стотинки/лева без ДДС;

На П-ро място: „Елтех" ООД, с адрес за кореспонденция:гр.Димитровград, п.к.6400, 
бул.Димитър Благоев №1,тел.039161043, факс:039194180, e-mai!: office(a)eltehbq.com с
предложена обща цена за изработка и доставка на прогнозното количество формуляри в 
размер на бб2.11лв/шестстотин шестдесет и два лева и единадесет стотинки/лева без ДДС;

На Ш-то място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт"ЕООД, с адрес за кореспонденция:гр.София, 
п.к.1360,ул.Маслиново клонче №2,тел: 02/4234859, факс: 02/4277713; Електронна поща: 
office@dmiba.CQm с предложена обща цена за изработка и доставка на прогнозното 
количество формуляри в размер на 930.00лв/деветстотин и тридесет лева/без ДДС.

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Мъглиж да сключи договор с класирания на 
първо място участник.

Комисията приключи своята работа на 27.05.2020г. като настоящия протокол, заедно с цялата 
документация, събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя съгласно чл.9б,ал,4 
от ППЗОП за утвърждаване и обявяване на изпълнител.

Председател: 1. ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 
/ Красимир Димов /

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

/ Румяна Атанасова
3. ..л..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ /Пламен Караджов /
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