
П Р О Т О К О Л
Днес 09.10.2014 г. , комисия определена с Решение № 20-1/29.09.2014 на

Директора на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОБРИЧ ТП НА СИДП ДП, чиито
членове да разгледат и оценят получените оферти в отговор на отправена публична
покана по реда на Глава Осма „а” от ЗОП за Доставка на три броя еднотипни
компютърни конфигурации и два броя еднотипни лазерни мултифункционални
устройства-принтер, скенер и копир, в състав:

инж. Ренета Назърова, зам.директор на ТП"ДГС-Добрич", инж.по горско
стопанство

Валентин Андонов, ръководител счет.отдел на ТП"ДГС-Добрич", икономист
Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4,
се събра на заседание от 11,00 ч. на 09.10.2014 г., в административната  сграда на

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОБРИЧ ТП НА СИДП ДП, за да разгледа и
оцени офертите, за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет Доставка на
три броя еднотипни компютърни конфигурации и два броя еднотипни лазерни
мултифункционални устройства-принтер, скенер и копир

Комисията констатира, че при отварянето на офертите не присъстват лица
по чл.68, ал.3 от ЗОП.

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 подписване на  декларации по чл.35,

ал.1, т.2 -4 от ЗОП.
2. Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им, проверка за

наличието в тях на данни за лицето, което прави предложението, техническо и ценово
предложение, срок на валидност на офертата, и оповестяване на ценовите предложения.

Закрито заседание
1.Проверка за съответствие на офертата с техническата спецификация на

възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.
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. Длъжностните лица констатираха, че в определения срок за подаване на оферти

17,00 ч. на 08.10.2014г. са постъпили оферти от следните лица:
СТЕМО ООД с ЕИК 817080126 седалище и адрес на управление в гр. Габрово

5300, ул. Николаевска No 48, за контакт гр.Варна, ул."Отец Паисий"42:
vn.office@stemo.bg, тел. 052 600 661, факс 052 603968, представлявано от СТЕФАН
РАЙЧЕВ МОРОВ, ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ, ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ, с
входящ номер на офертата 2700/08.10.2014-11,00ч.

ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД с ЕИК 104518906, седалище и адрес на управление
в гр. Велико Търново 5000, УЛ.САМУИЛ No 6, тел.и факс -  058603682, адрес
гр.Добрич, ул."България"15, dobrich@vali.bg, Николина Стоянова, представлявано от
СНЕЖАНА ДАСКОВА ХИНОВА с входящ номер на офертата и час на подаване №
2703/08.10.2014-12,00ч.

СМАРТ СОФТ  ЕООД с ЕИК 832069304, седалище и адрес на управление в гр.
Ботевград 2140, България No 10, вх. Б, ет. 3, ап. 39, за контакт 1233 София, ул.Козлодуй
98, тел.024912027, факс 024912029, представлявано от Румен Тодоров Трифонов, с
входящ номер на офертата 2707/08.10.2014-12,20ч.

ДОБРИЧ НЕТ ЕООД с ЕИК 124513635 седалище и адрес на управление в гр.
Добрич бул. "ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ ", бл. 10, вх. Б, ет. 6, ап. 26, 058601081,



valeri@dobrich.net, представлявано от ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВ СТАНЕВ, с входящ номер
на офертата 2709/08.10.2014-15,05ч.

2. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.1 т.2, т.3 и т.4.

По т.2 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание:
Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им, проверка за

наличието в тях на данни за лицето, което прави предложението, техническо и ценово
предложение, срок на валидност на офертата, и оповестяване на ценовите предложения.

Комисията отвори офертите по реда на получаването им и констатира,
следното:

1. Офертата на СТЕМО ООД с ЕИК 817080126 съдържа данни за лицето, което
прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, и срок на
валидност на офертата.

2. Офертата на ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД с ЕИК 104518906 съдържа данни за
лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, и
срок на валидност на офертата.

3. Офертата на СМАРТ СОФТ  ЕООД с ЕИК 832069304, съдържа данни за
лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, и
срок на валидност на офертата.

4. Офертата на ДОБРИЧ НЕТ ЕООД с ЕИК 124513635, съдържа данни за
лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, и
срок на валидност на офертата.

Поради липсата на присъстващи лица по чл.68, ал.3 от ЗОП, и невъзможност за
изпълнение на изискването на чл.101г, ал.3 изр.второ от ЗОП, Комисията продължи
работата си.

След приключване на действията по т.2 от дневния ред на откритото заседание,
Комисията продължи работата си в закрито заседание.

Закрито заседание
1.Проверка за съответствие на офертата с техническата спецификация на

възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.
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. Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП.
5. 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 офертата с техническата спецификация на

възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.
Комисията констатира следното:
1. Офертата на СТЕМО ООД с ЕИК 817080126 съответства с техническата

спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя.
2. Офертата на ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД с ЕИК 104518906 съответства с

техническата спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на
възложителя.

3. Офертата на СМАРТ СОФТ  ЕООД с ЕИК 832069304, съответства с
техническата спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на
възложителя.

4. Офертата на ДОБРИЧ НЕТ ЕООД с ЕИК 124513635, 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

и ДОПУСКА представените оферти до участие в избора на изпълнител.
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