
                        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 
               ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 

                      6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 
 
 

П Р О Т О К О Л  №2 
 
 
 Днес, 18.01.2019 година на основание чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане 
на Закона за обществени поръчки, комисия назначена със Заповед № РД-10-12 от  
15.01.2019 година  на Директора на ТП ДГС Хасково  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", 
се събра на заседание от 11:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Хасково, 
за да проведе следващият етап на откритата процедура по реда на Закона за 
обществените поръчки,  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка 
чрез закупуване и монтаж на офис техника/ принтери, скенери, копирни 
машини и др./, за нуждите на ТП ДГС Хасково", открита с Решение № РД-10-
247/30.11.2018 г. на Директора на ТП ДГС Хасково.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ по реда 

на тяхното постъпване: 
1. „Вали Компютърс” ООД, ЕИК 104518906,  

 След отваряне на ценовото предложение на участникът „Вали Компютърс” ООД, 
ЕИК: 104518906, комисията констатира следното: 

- Посочената ценова оферта е в съответствие приложение №6 от документацията за 
участие.  

 Участникът е предложил следните ценови параметри: 
 
№  
По 
ред 

Наименование Мя
рка Кол-во Ед.цена 

без ДДС 

Общо 
цена без 
ДДС 

1. Мултифункционално печатащо устройство 
(копир, принтер, скенер) - формат А4  бр. 1 1075 1075 

2. Мултифункционално печатащо устройство 
(копир, принтер, скенер ) - формат А4 

бр. 6 320 1920 

 
Обща стойност на поръчката без ДДС: 2995,00 лв. /две хиляди деветстотин деветдесет 
и пет лева/ 
  

2. „Специализирани бизнес системи” АД ЕИК 121814067, 
След отваряне на ценовото предложение на участникът „Специализирани бизнес 

системи” АД ЕИК 121814067, комисията констатира следното: 
- Посочената ценова оферта е в съответствие приложение №6 от документацията за 

участие.  
  
 
 
 
 



Участникът е предложил следните ценови параметри: 
 

Обща стойност на поръчката без ДДС: 2799,00 лв/две хиляди седемстотин деветдесет 
и девет лева/ 
 

3.  „Копилинк” ЕООД, ЕИК 121766524,  
 След отваряне на ценовото предложение на участникът „Копилинк” ЕООД, ЕИК 
121766524,  комисията констатира следното: 

- Посочената ценова оферта е в съответствие приложение №6 от документацията за 
участие.  

 Участникът е предложил следните ценови параметри: 
 
№  
По 
ред 

Наименование Мя
рка Кол-во Ед.цена 

без ДДС 

Общо 
цена без 
ДДС 

1. Мултифункционално печатащо устройство 
(копир, принтер, скенер) - формат А4  бр. 1  830 830 

2. Мултифункционално печатащо устройство 
(копир, принтер, скенер ) - формат А4 

бр. 6 320 1920 

 
Обща стойност на поръчката без ДДС: 2750 ,00 лв. /две хиляди седемстотин и 
петдесет  лева/ 
  

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. 

№  
По 
ред 

Наименование Мя
рка Кол-во Ед.цена 

без ДДС 

Общо 
цена без 
ДДС 

1. Мултифункционално печатащо устройство 
(копир, принтер, скенер) - формат А4  бр. 1 999 999 

2. Мултифункционално печатащо устройство 
(копир, принтер, скенер ) - формат А4 

бр. 6 300 1800 



Комисията обяви за приключила процедурата по реда на ЗОП. 
Настоящият протокол е съставен на 18.01.2019 г. като въз основа на него и 

цялата документация в процедурата ще се изготви доклад от работата на основание 
чл.60 от ППЗОП. 

 
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/ 

 
 


