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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № ПО-05-113/11.09.2019 г. за 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 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 Сливен”, включително доставка на резервни 

части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца”, открита с Решение 

№ ПО-05-105 от 06.08.2019 г. на директора на ТП ДГС Сливен,  

 
Днес, 11.09.2019 год., в 10.00 часа, в град Сливен, в административната сграда на ТП ДГС Сливен, 

с адрес гр.Сливен, ул. „Орешак” 15А  заседателната зала, се проведе заседание на назначената със 
Заповед № ПО-05-113/11.09.2019 г.  на Директора на ТП ДГС Сливен, комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. В.С. – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1. А.Х. - „Оператор въвеждане на данни” при ТП „ДГС Сливен” 

                   2. инж. Д.М - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

               3. Д.А – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

               4. К.З – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 
 

 в 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Сливен”, с адрес 

гр.Сливен, ул. „Орешак” 15А  при условията на чл.51 и следващите от ППЗОП се проведе заседание на 
комисията. 

       Работата на комисията протече по следния ред: 

        Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки (Обн. ДВ.бр. 13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ.бр. 34 от 3 Май 2016 г, изм. и 
доп. бр.17 от 26.02.2019 г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн. 

ДВ.бр. 17 от 26 Февруари 2019 г. в сила от 01 март 2019 г.) относно подготовката и провеждането на 

процедурата по разглеждане на офертите. 
       Председателят на комисията прочете заповедта със състава на комисията, след което получи 

извлечение от входящия регистър на подадените оферти, съгласно който до 16:30 часа на 10.09.2019 г. 

са подадени следните предложения: 
 

  „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 119622241, с адрес гр. Твърдица, ул. ”Цар Калоян“ № 25, 

вписан в търговския регистър към Агенция по вписвания под № 20120112151744, 

представлявано от Ралица Балканска - управител, регистриран като участник в процедурата с 
пореден номер № 1, участник подал оферта, с вх. № ПО-05-44/10.09.2019 г. в 16.15 часа. 

  

 Фирмата няма представител на заседанието. Потвърдено е от всички членове на комисията, че 
офертата е в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

 

След като комисията се запозна с предоставения списък на подадените оферти преди 
пристъпване към отваряне на офертите членовете на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 

от ЗОП. Няма член на комисията направил отвод. 
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Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 

1. Отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване и на регистрирането им в 

деловодството на ТП ДГС Сливен.   

2. Подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и техническото 

предложение на съответния участник от минимум трима членове от комисията.  

3. Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката и проверка на 
съответствието им с изготвения опис. 

За всеки един от участниците Комисията спази определената последователност от действия, 

съгласно чл. 54 от ППЗОП за разглеждане на оферти и заявления за участие, подадени на хартиен 
носител, както следва: 

 

Отваряне на офертата на участник № 1 - „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД. 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по 
чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съгласно изискванията. Председателят на комисията отвори опаковката с 

офертата, представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и комисията 

констатира наличието на 1 отделен непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”, както и „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. 

Трима членове на комисията в изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” и „Техническото предложение за изпълнение на поръчката”  на 

участника.  
Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с офертата 

на участника и комисията провери съответствието с изготвения списък на документи, съдържащи се 
в офертата, както следва: 

Документи за подбор: 

 

 Комисията констатира, че участникът „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 119622241 

представя всички необходими документи съгласно условията на възложителя и единодушно РЕШИ:  
Допуска участника до следващия етап в процедурата. 

 

 

№ СЪДЪРЖАНИЕ 

1. Оферта за участие (Образец № 1) 

2. Образец № 2  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

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

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

 
5. 

Образец № 3  –  Ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри“ 

 

6. 
 

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

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

 

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 № 9 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП); 

 
10. Образец № 11 – Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП; 

 11. Проекто-договор – образец №12; 

 
12. 

Единен европейски документ за обществена поръчка /ЕЕДОП/ - на CD  
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С това приключи публичната част от настоящето заседание. 

На следващият етап, в закрито заседание, комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП на 
допуснатия участник - „ИНФО КОМПЮТЪРС” ООД. 

С оглед правилната преценка за редовността на офертата, Комисията, като взе предвид на 

първо място законовите изисквания и минималните изисквания на Възложителя за подбор на 
участниците, както и всички други изисквания поставени от възложителя в документацията и след като 
разгледа документите в опаковката на участниците подали оферти установи: 

Участникът „ИНФО КОМПЮТЪРС” ООД е представил всички изискуеми документи на 

хартиен носител, доказващи личното му състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, 

относно които комисията няма забележки. 

 Представеният ЕЕДОП  е на СД диск по Образец. Комисията счита, че „ИНФО 

КОМПЮТЪРС” ООД е представил достатъчно информация в ЕЕДОП и файлът съдържащ в 

електронен вид ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от представляващия участника. 

   
След като комисията разгледа документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и взе горните решения, на основание чл. 

54, ал. 8 от ППЗОП, комисията реши настоящия протокол да бъде изпратен на участниците и в същия 

ден да бъде публикуван в профила на купувача. 

Комисията единодушно реши да представи настоящия протокол на възложителя с оглед 
преценка за вземане на решения по гореописаните предложения и възползване от правото му по чл. 67, 

ал. 5 от ЗОП за изискване на документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. 

 
На основание чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП, председателят на комисията ще информира останалите 

членове на комисията за датата на следващото заседание за разглеждане и оценка на техническите 

предложения на допуснатите участници.  

 
 

Настоящият протокол № 1 се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка 

с чл. 54, ал.1 - 8 от ППЗОП на 13.09.2019 г. 
 

На основание чл. 24, ал. 1, т.5 от ППЗОП настоящия протокол да се публикува в профила на 

купувача на адрес:  http://www.uidp-sliven.com/procedures/3338 
    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …./п/…….                                      ПРИЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …./п/…… 

/инж. В.С. – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”                ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

                    /инж. Д. Димов/ 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. ……./п/………. 

/А.Х. - „Оператор въвеждане на данни” при ТП „ДГС Сливен”/ 
                                                                                                                                                                                

2. ……/п/……… 
/инж. Д.М - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”/                    
 

3. …../п/……… 
 /Д.А – „Юрисконсулт”/                    
 

4. ……/п/…….. 

/С.З. – „Счетоводител”/   
 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

                                                               

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3338

	Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието:

