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             МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
      «ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» СЛИВЕН 
      ТП «ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ» 

8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159 
e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

                                                                                                                                            
УТВЪРДИЛ                                                                           
ДИРЕКТОР: ……*П …................………...... 

                                                                                
         Дата:23.06.2020 г. /инж.Светлин Водев/     

 
 

Д О К Л А Д  
 На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисия, назначена със 

Заповед № РД-10-127/17.06.2020 г., определена да разгледа и оцени подадени оферти 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, UPS 
устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за 
офис техника за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца, открита с Решение № РД-10-
105/11.05.2020 година на Директора на ТП „ ДГС Карнобат”, изх.№ ПО-05-29/11.05.2020 г., номер на 
преписка  02716-2020-0071 АОП, номер на обявление в ОВ на ЕС 2020S/ 094-224840 

Описание на работния процес: 

1.На 17.06.2020 г., в 13,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на 
основание Заповед № РД-10-127/17.06.2020 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат” , се събра 
Комисия в състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев– зам. директор на ТП „ДГС Карнобат” 
и ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат” и 2. адв. Жени 
Ранкова  – юрист при ТП „ДГС Карнобат”. Работата на комисията протече съобразно дневния 
ред посочен в заповедта, а именно – приемане на постъпилите и регистрирани оферти, описани 
в Регистъра на офертите, както и  разглеждане на постъпилите оферти и преценка за 
съответствието им съгласно ЗОП, ППЗОП и одобрената от възложителя документация за 
участие в процедурата.  Председателят на комисията прочете заповедта описана по-горе, с 
която е определен състава на комисията и получи извлечение от входящия регистър на 
подадените оферти, съгласно който до 17,00 часа на 16.06.2020 година е подадена оферта за 
участие от „Комтехс България ЕООД, вх. № ПО-05-42/16.06. 2020 год. в 16:52 часа – 
участник №1 подал оферта. След като комисията се запозна с представената оферта  всички 
членове на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Няма член на комисията, 
който да си е направил отвод.Беше констатирано, че дружеството не е изпратило представител 
при отваряне на офертите, както и не присъстват представители на средствата за масова 
информация. Потвърдено е от всички членове на комисията, че офертата е представена в 
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Всички членове на комисията 
положиха подпис върху плика с оферта. 

            Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участника на 
електронната страница на Търговски регистър и регистъра по ЗЮЛНЦ при Агенция по 
вписванията към 17.06.2020 година като бе разпечатана направената справка.               
Комисията спази определената последователност от действия, съгласно чл.54 от ППЗОП за 
разглеждане на оферта за участие подадени на хартиен носител, както следва: Отваряне на 
офертата на участник №1 „Комтехс България” ЕООД: Офертата е подадена в запечатана, 
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непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните съобазно нормативните изисквания. 
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и комисията констатира наличието 
на 1 отделен непрозрачен, запечатан с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри”, както и  приложен документ „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката” на участника.  Всички членове на комисията подписаха техническото предложение 
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят на комисията оповести 
документите, които се съдържат в опаковката с офертата на участника и комисията провери 
съответствието им с посочените в документацията изисквания. Констатирано бе, че офертата 
съдържа следните документи, които съответстват на представения опис – приложение №7: 
1.Оферта по образец–Приложение №1; 2.Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за кандидата/надлежно подписан с електронен подпис от представляващия 
дружеството на 16.06.2020 г./ -Приложение №2; 3.Предложение/техническа спецификация/ за 
изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя-Приложение №3; 
4.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-Приложение №4; 
5.Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата-Приложение №5; 6. Плик  с 
надпис «Предлагани ценови параметри» -Приложение№6; 7 Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, 
буква „д“ от ППЗОП- Приложение № 9;  8.Проект на договор- Приложение №8; 9. 
Декларация 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 – Приложение №10. 

Комисията след като разгледа документите за съответствие с изискванията за личното 
състояние  и  критериите за подбор, установи, че участник № 1 „Комтехс България” ЕООД 
отговаря на поставените от възложителя условия. Комисията единодушно реши да допусне 
участника до по-нататъшен етап от процедурата като разгледа представеното техническото 
предложение, а именно: 

Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката 

„Комтехс България” ЕООД 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни, считано от 
подаване на офертата – 16.06.2020 г. 

 

22.  

Технически условия  

Съгласно техническата спецификация 
и идентични с образеца на 
техническото предложение, 
съответсващо на приложения образец с 
посочване на налична техника и 
персонал, съобразно описаното в 
приложения ЕЕДОП и техническото 
предложение 

              Всички членове на комисията подробно разгледаха документите по чл.39, ал.2 от 
ППЗОП, представени от участник №1„Комтехс България” ЕООД в обществена поръчка с 
предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими 
компютри, хардуер и софтуер, принтери,  скенери, копирни машини, монитори, UPS 
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устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи 
за офис техника за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца. След направената от 
комисията оценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор 
постановени от Възложителя бяха направени следните констатации: няма липсващи документи, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности и фактически 
грешки. Заседанието на комисията приключи на 17.06.2020 г. в 13, 55 ч. На основание чл.104, 
ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП, копие от  изготвения протокол е изпратено на посочения 
от участника в процедурата мейл, в деня на публикуването му в Профил на купувача с адрес: 
http://www.uidp-sliven.com/procedures/4293. Изпратено е и уведомление с правно основание 
чл.57, ал.3 от ППЗОП, съобразно което отварянето и оповестяването на ценовото предложение 
на допуснатия участник „Комтехс България” ЕООД, да се извърши на 22.06.2020 година от 
11,00 часа в административната  сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в гр. Карнобат, ул. Москва №1, 
за което ще се публикува изрично съобщение на интернет страницата на ТП „ДГС Карнобат”, 
„ЮИДП” ДП- Сливен. 

2. На 22.06.2020 г. в 11,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на 
основание Заповед № РД-10-127/17.06.2020 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат” , се събра 
Комисията в посочения по-горе в т.1 състав. Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, отварянето на 
ценовите оферти се извършва публично и при условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за което 
комисията е уведомила участника  „Комтехс България” ЕООД, ЕИК 147009014 по електронна 
поща и е обявила чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на 
отварянето. Председателят на комисията - инж. Христо Илиев, откри заседанието по отварянето 
на ценовите оферти на допуснатия участник. На заседанието на комисията не се явиха 
представители на участника, както и представители от средствата за масово осведомяване. 
Председателят на комисията показа плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и  
удостовери, че същият е запечатан, с ненарушена цялост и е подписани от всички членове на 
комисията. Комисията продължи с отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник. 
Председателят на комисията  отвори плика с ценовото предложение направено от участника 
„Комтехс България” ЕООД . Комисията констатира, че „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е 
направил следното   ценово предложение:  По отношение показателя К2  - цена на услугата 
абонаментно и сервизно обслужване за целия срок от 12 месеца с тежест 40 %: „ Предлагаме 
следната цена за изпълнение на услугата абонаментно и сервизно обслужване на офис 
техника в размер на 425 лв.  /четиристотин двадесет и пет/ лева на месец без ДДС, 
съответно обща цена за 12 месеца /К2/ 5100 лева /словом: четири хиляди и осемстотин/ 
лева без ДДС .”  

Комисията констатира, че е налице разлика в посочената от  участника цена като при 
изписването словом участникът  е написал „.../словом: четири хиляди и осемстотин/ лева 
без ДДС.” Видно от одобрената от възложителя документация Раздел III  „Изисквания при 
изготвяне и представяне на офертите”, т.2.5 при несъответствие между изписаната с цифри и 
думи цена на предложението комисията приема, че валидно е предложението изписано словом. 
Ето защо Комисията единодушно реши, че валидното предложение отправено до възложителя е 
на стойност  4800 /четири хиляди и осемстотин/ лева без ДДС обща цена за 12 месеца за 
предоставяне на услугата абонаментно и сервизно обслужване на офис техника.   

По отношение показателя К1- обща стойност на описаните резервни части, материали 
и консумативи, съгласно техническа спецификация и направеното ценово предложение с 
тежест 40 %: „ Предлагаме следната обща стойност /цена/ /К1/- 4828, 40 лева /словом: четири 
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хиляди осемстотин двадесет и осем лева и 40 ст/ без ДДС на резервни части, материали и 
консумативи, съгласно посочената по-долу таблица”  

Комисията констатира, че всички единичини цени са посочени надлежно, съобразно 
изискванията на възложителя и подробно посочените в техническата спецификация артикули.  

• Срок за отстраняване на възникнал проблем/К3/ 24 часа;  
• Предложен процент отстъпка за доставка на резервни части, материали, 

консумативи от предлаганите цени на дребно в сервиза на Изпълнителя 
/К4/10 % 

Участникът изрично е посочил, че в посочените от него цени са включени всички разходи по 
изпълнение на услугата и същата не подлежи на промяна.  С това приключи публичната 
част от заседанието на комисията.   

С оглед посочените по-горе констатации и взетите решения, комисията единодушно 
РЕШИ:  предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка 
единствения участник в процедурата „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 147009014, със 
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.117, вх.3, ет.3, ап.9, 
представлявано от Петьо Петков Николов – управител,  при предложена от него цена за 
изпълнение на услугата абонаментно и сервизно обслужване на офис техника общо за 12 
месеца – 4800,00 ( четири хиляди и осемстотин) лева без включено ДДС /съобразно 
написаната словом от участника цена/; при обща стойност /цена/ за доставка на изрично 
иззброените резервни части, материали и консумативи в размер на 4828, 40 /четири 
хиляди осемстотин двадесет и осем лева и 40 ст./ и при посочените от участника в 
ценовото предложение единични цени; срок за отстраняване на възникнал проблем 24 
часа, предложен процент отстъпка от предлагани цени на дребно в сервиза на 
изпълнителя 10 %.  

Заседанието на комисията приключи в 11, 15 ч. За заседанието на комисията бе изготвен 
протокол №2.   

На основание чл.24, ал.1, т.5 от  от ППЗОП настоящия доклад да бъде публикуван в 
профила на купувача http://www.uidp-sliven.com/procedures/4293. С публикуването на 
настоящия доклад  на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите 
или участниците са уведомени относно отразените в документа обстоятелства. 
            Докладът е съставен на 23.06.2020  година на основание чл.60, ал.1 от ППЗОП  и е 
предоставен на Възложителя за вземане на решение по чл.108 от ЗОП за определяне на 
изпълнител по договора за обществена поръчка за настоящата процедура, ведно с Протокол 
№1, изготвен и подписан на 17.06.2020 и Протокол №2, изготвен и подписан на 22.06.2020 
година, както и цялата документация свързана с настоящата обществена поръчка. 

КОМИСИЯ: 
Председател:.......... *П............... 
                  /инж.  Христо Илиев/ 
 
Членове: 1. ......... *П..................                                         2. ............ *П................... 
                /Станка Банчева/                                        /адв. Жени Ранкова /  

* Заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета 


