
Протокол  194  9 

П Р О Т О К О Л 

 
Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на 

чл.97, ал.1 от ППЗОП  с Решение № ЗОП-2018-9-2/27.03.2018г. на Директора на 

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, натоварена да 

разгледа, оцени и класира офертите получени за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка за Доставка на работно облекло, открита с Решение №ЗОП-2018-

9-1/19.3.2018 г.   

В публично заседание от 11.00ч на 27.3.2018 г.  комисията започна своята работа 

съгласно чл.97, ал.3 и ал.4 от ППЗОП  в състав: 

Председател: 

инж. Тодор Димитров Тодоров, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” 

Членове: 

Димитър Димитров Жеков  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул. 

"М.Кусевич"4,  

 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на 

участниците. 

Комисията определи да разгледа, оцени и класира офертите в две заседания, 

първо открито, и второ закрито заседание, при следният дневен ред: 

Открито заседание: 

1. Получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и 

подписване на  декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата 

по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията. 

2. Проверка за съответствие на офертите с изискванията на ЗОП и възложителя от 

външна страна и решение за допускане до отваряне на офертата или отстраняване на 

участника. 

3. Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им, оповестяване на 

документите които те съдържат и на ценовите предложения на участниците.  

 

Закрито заседание  

1. Проверка на техническите и ценовите предложения по чл.72 от ЗОП за 

съответствие с изискванията на техническата спецификация и финансовия ресурс на 

възложителя, и за наличие на необичайно благоприятни предложения подлежащи на 

оценка и предприемане на необходимите действия ако има такива. Вземане на решение 

за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

2 .Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата 

3.Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

4. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя.  

5.Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП. 

 

По т.1 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

1.1. Получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и 

подписване на  декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата 

по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията. 

Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти до края на 

работното време на възложителя до 26.3.2018 г. са постъпили оферти от следните лица:  

СВЕКАТЕКС СТИЛ ЕООД с ЕИК 204877842 седалище и адрес на управление в 

област Хасково, община Димитровград, гр. Меричлери 6430, ул. Д-Р ТЕНЬО СТОИЛОВ 

No 75, представлявано от КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА КОЦЕВА, с входящ номер на 

офертата УС-02-491/22.03.2018-11,00ч. 



СД-ДИМОВИ ЕООД с ЕИК 203347645, седалище и адрес на управление в гр. 

Добрич 9300, ул.Сава Огнянов" 3А, тел/факс 058 600997 sd_dimovi.dobrich@abv.bg, 

представлявано от ДИМЧО ВЕЛИКОВ ДИМОВ с входящ номер на офертата и час на 

подаване № УС-02-497/26.03.2018-10,20ч. 

ЕЛТЕХ ООД с ЕИК 040470310, седалище и адрес на управление в гр. 

Димитровград 6400, БУЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" No 1, 039161043, 

office@eltechbg.com, представлявано от КИРИЛ САВОВ САВОВ и АЛЕКСАНДЪР 

КИРИЛОВ САВОВ, с входящ номер на офертата УС-02-498/26.03.201811,20ч. 

1.2. Членовете на комисията подписаха декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за 

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

 

По т.2 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

Проверка за съответствие на офертите с изискванията на ЗОП и възложителя от 

външна страна и решение за допускане до отваряне на офертата или отстраняване на 

участника. 

2.1.Комисията констатира, че от ВЪНШНА страна офертите отговарят на 

изискванията на закона и възложителя, и няма основание за отстраняване на 

участник/ци от избора. 

 

По т.3 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им, оповестяване на 

документите които те съдържат и на ценовите предложения на участниците. Вземане на 

решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

 

3.1. Комисията оповести документите представени с офертата и констатира 

следното относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор: 
 

                            Участник 
 

 

 
Наименование на документа 

СВЕКАТЕКС 

СТИЛ ЕООД 
 

СТР. ОТ ДО 

СД-ДИМОВИ 

ЕООД 
 

 

СТР. ОТ ДО 

ЕЛТЕХ ООД 

 
СТР. ОТ ДО 

Оферта по образец 1-2 1-2 1-2 
Списък на изискуемите и представени 

документи 

 

3-3 1-1 3-3 

Д 

Документ за деклариране на изискуемата от 

възложителя информация 

4-9 1-6 4-9 

Декларация за липса на свързаност с друг 

участник 

 

10-10 1-1 10-11 

Декларация за липса на национални основания 

за изключване 
11-11 1-1 12-13 

Техническо предложение съдържащо: 12-13 1-2 14-15 
-документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

------------ ------------- --------- 

-декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор; 

14-14 1-1 16-16 

-декларация за срока на валидност на 

офертата;  

15-15 1-1 17-17 

Ценово предложение  16-17 

 

 

1-2 18-19 



 

3.2.Комисията обяви публично ценовите предложения както следва: 
 

                  Участник 

 

 

Предложение съгласно критерия за 

оценяване 

 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 

 

СВЕКАТЕКС СТИЛ 

ЕООД с ЕИК 

204877842 

СД-ДИМОВИ 

ЕООД с ЕИК 

203347645 

ЕЛТЕХ ООД с 

ЕИК 040470310 

1. Предложена цена 3218,00 лв. лв.без ДДС 2950,95 лв. лв.без 

ДДС 

4265,10 лв. 

лв.без ДДС 

 

3.3.Комисията единодушно взе решение и допуска до оценяване 

участника/участниците. 

 

След приключване на действията по т.2 от дневния ред на откритото заседание, 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

Закрито заседание  

1. Проверка на техническите и ценовите предложения по чл.72 от ЗОП за 

съответствие с изискванията на техническата спецификация и финансовия ресурс на 

възложителя, и за наличие на необичайно благоприятни предложения подлежащи на 

оценка и предприемане на необходимите действия ако има такива. Вземане на решение 

за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

2.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в избора. 

3. Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

4. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя.  

 

По т.1 от дневния ред на ЗАКРИТОТО ЗАСЕДАНИЕ 

1.Проверка за съответствие на участниците и офертите с техническата 

спецификация на възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за 

изпълнение на поръчката. 

Комисията констатира следното: 

Офертата на СВЕКАТЕКС СТИЛ ЕООД с ЕИК 204877842 съответства с 

техническата спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на 

възложителя. 

Офертата на СД-ДИМОВИ ЕООД с ЕИК 203347645 съответства с техническата 

спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя. 

Офертата на ЕЛТЕХ ООД с ЕИК 040470310, съответства с техническата 

спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя. 

По т.2 от дневния ред 

Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в избора. 

Като взе предвид направените до сега констатации, комисията единодушно реши 

да допусне представените оферти до участие в избора на изпълнител. 

По т.3 от дневния ред 

1.Във връзка с горните констатации, комисията единодушно извърши следното 

оценяване и класиране класиране: 
                            

                             Участник 

 

Показател 

 

СД-ДИМОВИ ЕООД с 

ЕИК 203347645 

СВЕКАТЕКС СТИЛ 

ЕООД с ЕИК 204877842 

ЕЛТЕХ ООД с 

ЕИК 040470310 

1. НАЙ-НИСКА ЦЕНА 2950,95 лв. лв.без ДДС 3218,00 лв. лв.без ДДС 4265,10 лв. лв.без 

ДДС 

    



КЛАСИРАНЕ 

 

ПЪРВО МЯСТО ВТОРО МЯСТО ТРЕТО МЯСТО 

 

По т.4 от дневния ред 

Комисията закри заседанието си и, и чрез нейния председател  предаде настоящия 

протокол и цялата документация на възложителя. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД        2. /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД      3. /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД           
 

 

 

Днес 27.03.2018г., долуподписания в качеството си на Директор на ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол.  

                 

                                                          УТВЪРДИЛ:  /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД           

                                     Директор, инж.Георги Димитров Ботев 

                       
 

 


