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                                                    УТВЪРДИЛ на 19.06.2020 г.   *** /П/ 

                                                                          

                                                                        инж. ***  - Директор  

 

 

ПРОТОКОЛ 
по чл. 97 от ППЗОП 

от заседание на комисия, назначена със заповед № РД-10-91/15.06.2020 г. 

 на Директора на ТП "ДГС Кости" 

 

Днес, 15.06.2020 год. в 10:00 в с. Кости, в заседателната зала в сградата на ТП „ДГС 

Кости“ се проведе заседание на комисията, назначена със заповед на Директора на ТП "ДГС 

Кости" в състав:  

Председател: инж. *** – зам.-директор на ТП „ДГС Кости”; 

Членове: 1. *** – гл. счетоводител на ТП „ДГС Кости”; 

                2. *** – правоспособен юрист, 

с оглед получаването, разглеждането, оценката на постъпилите оферти и класирането 

на участниците в поръчка с предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и 

др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца“. 

След получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 

преди започване на своята работа, всички членове на комисията, подписаха декларации за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП – комисията 

отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При 

извършването на тези действия могат да присъстват представители на участниците.  

 От представения протокол по чл. 48, ал. 6 от ЗОП и досието на процедурата, 

Комисията констатира следното: 

Подадени оферти в първоначалния срок – до 17:00 часа на 05.06.2020 г.  
№ по 

ред 

Входящ № Име на кандидата Дата Час 

 

1. 

 

ПО-05-33 

 

„АЛФА СТАР“ ЕООД,  

ЕИК 175296258 

 

 

04.06.2020 г. 

 

14:10 

 

2. 

 

ПО-05-34 

 

„НИКО 2 СП“ ЕООД,  

ЕИК 202718752 

 

 

04.06.2020 г. 

 

16:45 

Подадени оферти в удължения срок – до 17:00 часа на 12.06.2020 г., както следва: 
№ по 

ред 

Входящ № Име на кандидата Дата Час 

 

1. 

 

ПО-05-36 

 

„Елтех“ ООД,  

ЕИК 040470310 

 

11.06.2020 г. 

 

15:11 
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Общ брой на подадените оферти за целия срок на обявяване на поръчката: 3 (три). 

Няма върнати оферти за участие в процедурата. 

 На заседанието на комисията нямаше представители на участниците или на 

средствата за масово осведомяване. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са подадени в срок, всяка в 

запечатан непрозрачен плик, който към момента на провеждане на заседанието е с 

ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертите на участниците и обяви ценовите предложения които са: 

- От „АЛФА СТАР“ ЕООД, ЕИК 175296258: 17,94 (седемнадесет лева и деветдесет 

и четири стотинки) лева без ДДС, представляваща сбора от единичните стойности на всички 

видове артикули за 1 бройка от Техническата спецификация на Възложителя, при обща 

прогнозна стойност на поръчката – 500,00 лева без ДДС. Предложена търговска отстъпка за 

формуляри извън, посочените в Техническата спецификация 15% (петнадесет процента). 

- От „НИКО 2 СП“ ЕООД, ЕИК 202718752: 16,80 (шестнадесет лева и осемдесет 

стотинки) лева без ДДС, представляваща сбора от единичните стойности на всички видове 

артикули за 1 бройка от Техническата спецификация на Възложителя, при обща прогнозна 

стойност на поръчката – 500,00 лева без ДДС. Предложена търговска отстъпка за формуляри 

извън, посочените в Техническата спецификация 10% (десет процента). 

- От „Елтех“ ООД, ЕИК 040470310: 16,01 (шестнадесет лева и една стотинка) лева 

без ДДС, представляваща сбора от единичните стойности на всички видове артикули за 1 

бройка от Техническата спецификация на Възложителя, при обща прогнозна стойност на 

поръчката – 500,00 лева без ДДС. Предложена търговска отстъпка за формуляри извън, 

посочените в Техническата спецификация 10% (десет процента). 

Техническото предложение на всеки от участниците се подписа от членовете на 

комисията, с което публичната част от заседанието приключи. 

Комисията пристъпи към разглеждане на подадените оферти, за да провери дали са 

представени всички изискуеми документи и дали отговарят на изискванията, посочени от 

Възложителя в Обявата, при което установи, че участниците отговарят на изискванията, 

посочени в Обявата на Възложителя: 

 

Изисквания към офертата 

„АЛФА СТАР“ 

ЕООД 

„НИКО 2 СП“ 

ЕООД 

„Елтех“ 

ООД 

Предложение за изпълнение на поръчката 

в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на 

възложителя 

да да да 

Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП 

да да да 

Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
да да да 

Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП 
да да да 

Декларация за съгласие от 

подизпълнител/ите/трети лица (ако се 

ползват такива) 

няма да 

ползва 

подизпълнител 

няма да 

ползва 

подизпълнител 

няма да 

ползва 

подизпъл- 

нител 
Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 59 от ЗМИП 
да да да 

Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 42 от ЗМИП 
да да да 
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Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 69 от ЗПКОНПИ 
да да да 

Декларация за отсъствие на 

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, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

да да да 

Декларация за конфиденциалност по чл. 

102, ал. 1 от ЗОП 
не е 

приложимо 

не е 

приложимо 

не е 

приложимо 

Ценово предложение да да да 

 

Комисията установи, че ценовите предложения за изпълнение са представени 

съгласно утвърдения от възложителя образец, отговарят на обявените от Възложителя 

изисквания и не надхвърлят прогнозната стойност за поръчката. 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите/участниците по критерия 

„най-ниска цена”, посочен от Възложителя в Обявата. Комисия извърши следното 

класиране: 

Първо място: „Елтех“ ООД, ЕИК 040470310, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, представлявано от управителя Кирил Савов 

Савов, с предложена цена от 16,01 (шестнадесет лева и една стотинка) лева без ДДС, 

представляваща сбора от единичните стойности на всички видове артикули за 1 бройка от 

Техническата спецификация на Възложителя, при обща прогнозна стойност на поръчката – 

500,00 лева без ДДС.  

Условия за изпълнение, които не се оценяват, но се включват в договора за 

изпълнение на поръчката: 

- Търговска отстъпка за формуляри извън, посочените в Техническата спецификация 

10% (десет процента); 

- Срок на изпълнение на доставката – 7 (седем) дни от получаване на заявката от 

Възложителя. 

Второ място: „НИКО 2 СП“ ЕООД, ЕИК 202718752, със седалище и адрес на 

управление: 6100, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, бл. 3, вх. Б, ап. 48, представлявано от Никола 

Стоянов Пашов, с предложена цена от 16,80 (шестнадесет лева и осемдесет стотинки) лева 

без ДДС, представляваща сбора от единичните стойности на всички видове артикули за 1 

бройка от Техническата спецификация на Възложителя, при обща прогнозна стойност на 

поръчката – 500,00 лева без ДДС. 

Условия за изпълнение, които не се оценяват, но се включват в договора за 

изпълнение на поръчката: 

- Търговска отстъпка за формуляри извън, посочените в Техническата спецификация 

10% (десет процента); 

- Срок на изпълнение на доставката – 7 (седем) дни от получаване на заявката от 

Възложителя. 

Трето място: „АЛФА СТАР“ ЕООД, ЕИК 175296258, със седалище и адрес на 

управление: 1202, гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 77, представлявано от Цветолюб 

Лазаров Павлов, с предложена цена от 17,94 (седемнадесет лева и деветдесет и четири 

стотинки) лева без ДДС, представляваща сбора от единичните стойности на всички видове 

артикули за 1 бройка от Техническата спецификация на Възложителя, при обща прогнозна 

стойност на поръчката – 500,00 лева без ДДС. 

Условия за изпълнение, които не се оценяват, но се включват в договора за 

изпълнение на поръчката: 

- Търговска отстъпка за формуляри извън, посочените в Техническата спецификация 

15% (петнадесет процента); 



 4 

- Срок на изпълнение на доставката – 7 (седем) дни от получаване на заявката от 

Възложителя. 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на изпълнението 

на обществената поръчка с предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и 

др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца“ с класирания на 

първо място участник - „Елтех“ ООД, ЕИК 040470310, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 72, представлявано от управителя Кирил Савов Савов, при условията на Ценовото и 

Техническото му предложение. 

 

Договора да бъде сключен след като участникът представи изискуемите документи по 

чл. 58 от ЗОП, декларациите и въпросниците по ЗМИП (съгласно Вътрешните правила за 

контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на 

„Югоизточно държавно предприятие”ДП, гр. Сливен и териториалните му поделения). 

Всички решения на Комисията, отразени в настоящия Протокол са взети единодушно. 

Настоящият Протокол бе изготвен и подписан в един екземпляр и бе предаден за 

утвърждаване на Възложителя (ведно с цялата документация по поръчката) на 18.06.2020 г. 

 

Настоящият Протокол, утвърден от Възложителя има силата на Решение за избор 

на изпълнител на обществена поръчка и важи пред институциите за издаване на 

изискуемите за участниците документи за сключване на договор. 

 

 

 

КОМИСИЯ:            

                                                             

Комисия: 

Председател: *** - ……***/П/……. 

 

Членове: 1. *** - ……***/П/…….                       

 

               2. *** - ……***/П/……. 

 

 

Приел настоящия протокол на 18.06.2020 г. 

          ***/П/…                                             

 

 

Директор на ТП „ДГС Кости” 

инж. ***  

 

*** - Заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 


