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ДО 
Г-Н ЛЮБОМИР ИЛИЕВ 
ДИРЕКТОР НА  
ТП"ДГС ХАСКОВО" 

 
ДОКЛАД 

    
 От дейността на комисия назначена със Заповед РД-10-12 от 15.01.2019г.  
на Директора на ТП ДГС Хасково, която разгледа, оцени и класира оферти, 
подадени от участниците в открита процедура с предмет: "Доставка чрез 
закупуване и монтаж на офис техника/ принтери, скенери, копирни 
машини и др./, за нуждите на ТП ДГС Хасково", № РД-10-247/30.11.2018 г. на 
Директора на ТП ДГС Хасково.  

На 15.01.2019 г. в административната сграда на ТП ДГС Хасково се проведе 
заседание на Комисията, в състав: 

Председател:  Фани Христова – правоспособен юрист 
     Членове:  1. Шенер Енвер  гл.-счетоводител ТП “ДГС Хасково” 

   2. Мирослава Милева – технолог при ТП ДГС Хасково 
   3. Милен Костов –пом.лесничей при ТП"ДГС Хасково" 

   4. Мария Генова -домакин при ТП"ДГС Хасково", 
 която изготви настоящия доклад, обобщаващ работата на комисията, 
съобразно изискванията на чл. 106 от ЗОП. 

След проведено заседание на комисията отразено в протоколо №1 от 
15.01.2019г , се установява, че има подадени три оферти от: 

1. „Вали Компютърс” ООД, ЕИК 104518906 представлявано от Снежана 
Хинова-управител и с адрес за кореспонденция: общ.Велико Търново, 5034 
с.Шереметя, местност Робова чешма, офертата е входирана в деловодството на 
ТП ДГС Хасково в 13:19 ч с вх.№ПО-05-2/08.01.2019г.  

2. „Специализирани бизнес системи” АД, ЕИК 121814067, 
представлявано от инж.Кирил Желязков –изп.директор и с адрес за 
кореспонденция: гр.София, ул.”Бесарабия” №24, офертата е входирана в 
деловодството на ТП ДГС Хасково в 11:41 ч с вх.№ПО-05-3/14.01.2019г.   

3. „Копилинк” ЕООД, ЕИК 121766524, представлявано от Евгени Иванов -
управител и с адрес за кореспонденция: гр.София, бул.”Черни връх” №71А, ет.2, 
офертата е входирана в деловодството на ТП ДГС Хасково в 11:53 ч с вх.№ПО-05-
4/14.01.2019г.   

Комисията  установи, че участниците, отговарят  на всички изисквания на 
възложителя, тъй като са приложили всички изискуеми документи, отговарящи на 
предварително зададените критерии, поради което са допуснати до следващия етап 
– разглеждане на техническото предложение. 

На основание разпоредбата на чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа 
техническите предложения на участниците взе решения, че те съответстват на 
предварително обявените условия. Поради това участниците следва да бъдат 
допуснати до следващия етап – разглеждане на ценовите предложения. 

В резултат на това обстоятелство с уведомление в Профила на купувача е 
известено, че на 18.01.2019 г. от 11.00ч ще бъдат отворени и ценовите предложения.  

На 18.01.2019 г. комисията отвори ценовите предложения на участниците. 
На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

На основание критерият "най-ниска цена" и с оглед ценовите 
предложения на допуснатите участници,комисията РЕШИ: 



 
 I.Първо място:  
 „КОПИЛИНК” ЕООД, ЕИК 121766524, представлявано от Евгени Иванов -
управител и с адрес за кореспонденция: гр.София, бул.”Черни връх” №71А, ет.2,    
при предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 2750 ,00 
лв. /две хиляди седемстотин и петдесет  / лева без ДДС. 
                II.Второ място:  
 „Специализирани бизнес системи” АД, ЕИК 121814067, представлявано от 
инж.Кирил Желязков –изп.директор и с адрес за кореспонденция: гр.София, 
ул.”Бесарабия” №24,  при предложена обща стойност за изпълнение на 
поръчката в размер на 2799,00 лв/две хиляди седемстотин деветдесет и девет / 
лева без ДДС. 
             III.Трето място:  
 „Вали Компютърс” ООД, ЕИК 104518906 представлявано от Снежана 
Хинова-управител и с адрес за кореспонденция: общ.Велико Търново, 5034 
с.Шереметя, местност Робова чешма  при предложена обща стойност за 
изпълнение на поръчката в размер на 2995,00 лв. /две хиляди деветстотин 
деветдесет и пет лева без ДДС. 

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Хасково, за : "Доставка чрез 
закупуване и монтаж на офис техника/ принтери, скенери, копирни машини и др./, 
за нуждите на ТП ДГС Хасково", да сключи договор с класирания на първо място 
участник: „КОПИЛИНК” ЕООД, ЕИК 121766524, представлявано от Евгени Иванов -
управител и с адрес за кореспонденция: гр.София, бул.”Черни връх” №71А, ет.2 

 
Приложения: 
1. Протокол от дейността на комисията №1/15.01.2019г. 
2. Протокол от дейността на комисията №2/18.01.2019г. 
3. Документация 
4. Оферти 
 

Комисия:     
 Председател:……п……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
                  Членове: 

    1……п…./ заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

    2……п…./ заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

    3……п…./ заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

    4……п…./ заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 Директор ТП “ДГС Хасково” 
                        /инж.Любомир Илиев/ 

     
  


