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П Р О Т О К О Л 

 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

На 28.09.2015 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) на 

адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 5, ст. 503 се проведе заседание на комисията, назначена 

със Заповед № РД-49/28.09.2015 г. на главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, 

със задача да получи, разгледа и оцени събраните оферти, както и да класира участниците по 

Публична покана с изх. № РД-48/14.09.2015 г. с предмет „Периодични доставки на 

канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на 

Агенция по обществени поръчки с две обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: "Доставка на офис консумативи за Агенция по 

обществени поръчки"; 

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Агенция по 

обществени поръчки", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”. 

Комисията заседава в състав:  

Председател: Росица Генова Главурова – директор на дирекция “Финансово-стопанска, 

административно-правна и информационна дейност” 

Членове: 

1. Елена Петрова Христова – главен юрисконсулт, дирекция “Финансово-

стопанска, административно-правна и информационна дейност”; 

2. Юлия Кирилова Тодорова – главен счетоводител, дирекция “Финансово-

стопанска, административно-правна и информационна дейност” 

Комисията започна работа за разглеждане, оценка и класиране на събраните оферти след 

получаването им срещу подпис от служител в дирекция “Финансово-стопанска, 

административно-правна и информационна дейност” – деловодител в АОП на член от 

комисията по списък на получените оферти с участниците за участие в обществената поръчка. 

 

I. Председателят на комисията откри заседанието. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
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II. Комисията установи, че до изтичането на определения от възложителя срок за 

подаване на офертите (17:00 часа на 25.09.2015 г.) са постъпили 6 (шест) оферти от следните 

участници: 

Участник № 1 „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – оферта с вх. № 40-02-

27/25.09.2015г., 09:27 часа, по Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2; 

Участник № 2 „ФОБС БГ“ ЕООД – оферта с вх. № 40-02-28/25.09.2015г., 09:32 часа, 

по Обособена позиция № 2; 

Участник № 3 „РОЕЛ-98“ ООД – оферта с вх. № 40-02-29/25.09.2015г., 11:07 часа, по 

Обособена позиция № 1; 

Участник № 4 „ТОП ЕЛАНА“ ООД – оферта с вх. № 40-02-30/25.09.2015г., 11:11 

часа, по Обособена позиция № 2; 

Участник № 5 „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД – оферта с вх. № 40-02-31/25.09.2015г., 11:52 

часа, по Обособена позиция № 1; 

Участник № 6 „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД – оферта с вх. № 40-02-

32/25.09.2015г., 13:43 часа, по Обособена позиция № 1. 

 

II.1. Всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, 

ал. 1, т.2-4 от ЗОП. 

 

III. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното 

постъпване. 

 

III.1. Офертата на участник № 1 - „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е подадена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. С отварянето на офертата комисията 

оповести нейното съдържание и провери съответствието с подписания от участника списък на 

документи, с документите съдържащи се в офертата. Офертата на участника съдържа 

техническо и ценово предложение и по двете обособени позиции. Председателят на комисията 

оповести ценовите предложения, както следва: 

Предложената от участник № 1 „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обща единична 

цена по обособени позиции, e както следва: 
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- Обособена позиция № 1 - 905,97 лева (деветстотин и пет лева и деветдесет и седем 

стотинки), без ДДС; 

- Обособена позиция № 2 - 28,08 лева (двадесет и осем лева и осем стотинки), без 

ДДС. 

Участникът е декларирал, че изпълнението на предмета на поръчката ще се извърши 

по единичните цени, посочени в таблиците, неразделна част от ценовите предложения и по 

двете обособени позиции, както и че цената на предложените артикули включва всички 

разходи по опаковането, транспортирането и доставката. 

Ценовите и техническите предложения на участника бяха подписани от председателя и 

членовете на комисията. 

 

III.2. Офертата на участник № 2 - „ФОБС БГ“ ЕООД е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. С отварянето на офертата комисията оповести нейното 

съдържание и провери съответствието с подписания от участника списък на документи, с 

документите съдържащи се в офертата. Председателят на комисията оповести ценовото 

предложение, както следва: 

Предложената от участник № 2 - „ФОБС БГ“ ЕООД обща единична цена по Обособена 

позиция № 2 - 36,05 лева (тридeсет и шест лева и пет стотинки), без ДДС. 

Участникът е декларирал, че изпълнението на предмета на поръчката ще се извърши 

по единичните цени, посочени в таблицата, неразделна част от ценовото предложение, както 

и че цената на предложените артикули включва всички разходи по опаковането, 

транспортирането и доставката. 

Ценовото и техническото предложение на участника бяха подписани от председателя и 

членовете на комисията. 

 

III.3. Офертата на участник № 3 - „РОЕЛ-98“ ООД е подадена в запечатан, непрозрачен 

плик с ненарушена цялост. С отварянето на офертата комисията оповести нейното съдържание 

и провери съответствието с подписания от участника списък на документи, с документите 

съдържащи се в офертата. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, както 

следва: 
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Предложената от участник № 3 - „РОЕЛ-98“ ООД обща единична цена по Обособена 

позиция № 1 - 487,84 лева (четристотин осемдесет и седем лева и осемдесет и четири 

стотинки), без ДДС.  

Участникът е декларирал, че изпълнението на предмета на поръчката ще се извърши 

по единичните цени, посочени в таблицата, неразделна част от ценовото предложение, както 

и че цената на предложените артикули включва всички разходи по опаковането, 

транспортирането и доставката. 

Ценовото и техническото предложение на участника бяха подписани от председателя и 

членовете на комисията. 

 

III.4. Офертата на участник № 4 - „ТОП ЕЛАНА“ ООД е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. С отварянето на офертата комисията оповести нейното 

съдържание и провери съответствието с подписания от участника списък на документи, с 

документите съдържащи се в офертата. Председателят на комисията оповести ценовото 

предложение, както следва: 

Предложената от участник № 4 - „ТОП ЕЛАНА“ ООД обща единична цена по 

Обособена позиция № 2 - 13,93 лева (тринадесет лева и деветдесет и три стотинки), без 

ДДС.  

Участникът е декларирал, че изпълнението на предмета на поръчката ще се извърши по 

единичните цени, посочени в таблицата, неразделна част от ценовото предложение, както и че 

цената на предложените артикули включва всички разходи по опаковането, транспортирането и 

доставката. 

Ценовото и техническото предложение на участника бяха подписани от председателя и 

членовете на комисията. 

 

III.5. Офертата на участник № 5 - „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. С отварянето на офертата комисията оповести нейното 

съдържание и провери съответствието с подписания от участника списък на документи, с 

документите съдържащи се в офертата. Председателят на комисията оповести ценовото 

предложение, както следва: 
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Предложената от участник № 5 - „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД обща единична цена по 

Обособена позиция № 1 - 1233,23 лева (хиляда двеста тридесет и три лева и двадесет и три 

стотинки), без ДДС.  

Участникът е декларирал, че изпълнението на предмета на поръчката ще се извърши по 

единичните цени, посочени в таблицата, неразделна част от ценовото предложение, както и че 

цената на предложените артикули включва всички разходи по опаковането, транспортирането и 

доставката. 

Ценовото и техническото предложение на участника бяха подписани от председателя и 

членовете на комисията. 

 

III.6. Офертата на участник № 6 - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД е подадена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. С отварянето на офертата комисията 

оповести нейното съдържание и провери съответствието с подписания от участника списък на 

документи, с документите съдържащи се в офертата. Председателят на комисията оповести 

ценовото предложение, както следва: 

Предложената от участник № 6 - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД обща единична 

цена по Обособена позиция № 1 - 1222,77 лева (хиляда двеста двадесет и два лева и 

седемдесет и седем стотинки), без ДДС.  

Участникът е декларирал, че изпълнението на предмета на поръчката ще се извърши по 

единичните цени, посочени в таблицата, неразделна част от ценовото предложение, както и че 

цената на предложените артикули включва всички разходи по опаковането, транспортирането и 

доставката. 

Ценовото и техническото предложение на участника бяха подписани от председателя и 

членовете на комисията. 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

 

IV. На 02.10.2015 г. в 14:00 часа в сградата на АОП на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 4, 

ет. 5, ст. 503 комисията продължи своята работа с разглеждане на офертите, като провери 

съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 

приложенията към нея. 
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 След като комисията прегледа представените от участниците документи, установи 

следното: 

IV.1. Участник № 1 - „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил:  

           1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, изготвен по 

Образец № 1;  

2.  Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от образците към публичната 

покана; 

3. Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията 

за хората с увреждания под номер 322/21.04.2015 г., изготвена по Образец № 9; 

  4. Декларация за приемане условията в проекта на договор, изготвена по Образец № 3 

от образците към публичната покана; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от 

ЗОП, изготвена по Образец № 7 от образците към публичната покана; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен 

по Образец № 6, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за 

извършената доставка; 

7. Технически предложения, изготвени по Образец № 4.1 и Образец № 4.2 от образците 

към публичната покана; 

8. Ценови предложения за изпълнение на поръчката, изготвени по Образец № 5.1 и 

Образец № 5.2  от образците за публичната покана.   

 по Обособена позиция № 1, обществената поръчка не е запазена на основание 

чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, поради което комисията пристъпи към извършване на преглед на 

представените от участника документи за подбор за съответствие с поставените от 

възложителя критерии за подбор в публичната покана и приложенията към нея. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника по Обособена позиция № 1 съответства с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, подробно описани в публичната покана за 

настоящата поръчка и в приложенията към нея. 
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С оглед на така изложеното, офертата на участник № 1 - „ОФИС ТРЕЙД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, следва да бъде допусната до разглеждане на техническо предложение 

по Обособена позиция № 1. 

 по Обособена позиция № 2, обществената поръчка е запазена на основание чл. 

16г, ал. 2 от ЗОП, поради което комисията не пристъпи към преглед на представените от 

участника документи за подбор за съответствие с поставените от възложителя критерии за 

подбор в публичната покана и приложенията към нея. 

След подробен преглед на представената от участника декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 

от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията намира, че офертата 

на участник № 1 - „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Обособена позиция № 2 следва 

да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение. 

 

IV.2. Участник № 2 - „ФОБС БГ“ ЕООД е представил:  

           1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, изготвен по 

Образец № 1;  

2.  Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от образците към публичната 

покана; 

3. Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията 

за хората с увреждания под номер 420/10.09.2015 г., изготвена по Образец № 9; 

  4. Декларация за приемане условията в проекта на договор, изготвена по Образец № 3 

от образците към публичната покана; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от 

ЗОП, изготвена по Образец № 7 от образците към публичната покана; 

6. Техническо предложение, изготвено по Образец № 4.2 от образците към публичната 

покана; 

7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвени по Образец № 5.2 и от 

образците за публичната покана.   

 по Обособена позиция № 2, обществената поръчка е запазена на основание чл. 

16г, ал. 2 от ЗОП. След подробен преглед на представената от участника декларация по чл. 
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16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 

комисията намира, че офертата на участник № 2 - „ФОБС БГ“ ЕООД по Обособена позиция 

№ 2 следва да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение. 

 

IV.3. Участник № 3 - „РОЕЛ-98“ ООД е представил:  

           1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, изготвен по 

Образец № 1;  

2.  Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от образците към публичната 

покана; 

3. Декларация за приемане условията в проекта на договор, изготвена по Образец № 3 

от образците към публичната покана; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от 

ЗОП, изготвена по Образец № 7 от образците към публичната покана; 

5. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен 

по Образец № 6, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за 

извършената доставка; 

6. Срок на валидност на офертата; 

7. Техническо предложение, изготвено по Образец № 4.1 от образците към публичната 

покана; 

8. Декларация срок за изпълнение на поръчката; 

9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 5.1 от 

образците за публичната покана.   

 по Обособена позиция № 1, обществената поръчка не е запазена на основание 

чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, поради което комисията пристъпи към извършване на преглед на 

представените от участника документи за подбор за съответствие с поставените от 

възложителя критерии за подбор в публичната покана и приложенията към нея. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника по Обособена позиция № 1 съответства с 
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критериите за подбор, поставени от възложителя, подробно описани в публичната покана за 

настоящата поръчка и в приложенията към нея. 

С оглед на така изложеното, офертата на участник № 3 - „РОЕЛ-98“ ООД, следва да 

бъде допусната до разглеждане на техническо предложение по Обособена позиция № 1. 

 

IV.4. Участник № 4 - „ТОП ЕЛАНА“ ООД е представил:  

           1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, изготвен по 

Образец № 1;  

2.  Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от образците към публичната 

покана; 

3. Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията 

за хората с увреждания под номер 269/12.03.2015 г., изготвена по Образец № 9; 

  4. Декларация за приемане условията в проекта на договор, изготвена по Образец № 3 

от образците към публичната покана; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от 

ЗОП, изготвена по Образец № 7 от образците към публичната покана; 

6. Срок на валидност на офертата; 

7. Техническо предложение, изготвено по Образец № 4.2 от образците към публичната 

покана; 

8. Декларация срок за изпълнение на поръчката; 

9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвенo по Образец № 5.2 от 

образците за публичната покана.   

 по Обособена позиция № 2, обществената поръчка е запазена на основание чл. 

16г, ал. 2 от ЗОП. След подробен преглед на представената от участника декларация по чл. 

16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 

комисията намира, че офертата на участник № 4 - „ТОП ЕЛАНА“ ООД по Обособена 

позиция № 2 следва да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение. 
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IV.5. Участник № 5 - „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД е представил:  

           1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, изготвен по 

Образец № 1;  

2.  Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от образците към публичната 

покана; 

 3. Декларации за приемане условията в проекта на договор, изготвена по Образец № 3 

от образците към публичната покана; 

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от 

ЗОП, изготвена по Образец № 7 от образците към публичната покана; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен 

по Образец № 6, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка; 

7. Техническо предложение, изготвено по Образец № 4.1 от образците към публичната 

покана; 

8. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 5.1 от 

образците за публичната покана.   

 по Обособена позиция № 1, обществената поръчка не е запазена на основание 

чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, поради което комисията пристъпи към извършване на преглед на 

представените от участника документи за подбор за съответствие с поставените от 

възложителя критерии за подбор в публичната покана и приложенията към нея. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника по Обособена позиция № 1 съответства с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, подробно описани в публичната покана за 

настоящата поръчка и в приложенията към нея. 

С оглед на така изложеното, офертата на участник № 5 - „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД, 

следва да бъде допусната до разглеждане на техническо предложение по Обособена позиция 

№ 1. 

 

IV.6. Участник № 6 - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД е представил:  
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           1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, изготвен по 

Образец № 1;  

2.  Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от образците към публичната 

покана; 

 3. Декларация за приемане условията в проекта на договор, изготвена по Образец № 3 

от образците към публичната покана; 

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от 

ЗОП, изготвена по Образец № 7 от образците към публичната покана; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен 

по Образец № 6, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за 

извършената доставка; 

7. Техническо предложение, изготвено по Образец № 4.1 от образците към публичната 

покана; 

8. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 5.1 от 

образците за публичната покана.   

 по Обособена позиция № 1, обществената поръчка не е запазена на основание 

чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, поради което комисията пристъпи към извършване на преглед на 

представените от участника документи за подбор за съответствие с поставените от 

възложителя критерии за подбор в публичната покана и приложенията към нея. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника по Обособена позиция № 1 съответства с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, подробно описани в публичната покана за 

настоящата поръчка и в приложенията към нея. 

С оглед на така изложеното, офертата на участник № 6 - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ 

ЕАД, следва да бъде допусната до разглеждане на техническо предложение по Обособена 

позиция № 1. 

 

V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите предложения на 

участниците и установи следното: 
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V.1. Офертата на участник № 1 - „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря на 

изискванията на чл.101в, ал.1 от ЗОП и са представени всички документи съгласно 

указанията на възложителя, посочени в публичната покана.  

 по Обособена позиция № 1 - представено е Техническо предложение, което е 

съгласно Образец № 4.1 и отговаря на поставените от възложителя изисквания. В него е 

посочено, че участникът ще извършва периодично доставки на всички офис консумативи, 

съгласно изискванията и параметрите, посочени в техническата спецификация на 

възложителя. Участникът е декларирал, че предлаганите от него офис консумативи ще 

отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба, както и 

че ще притежават необходимите сертификати за качество и произход, издадени от 

акредитирани институции. Декларирал е, че ще доставя заявените от възложителя офис 

консумативи в подходяща за запазването им опаковка при транспортирането и съхранението 

им в склад. Предложеният от участника срок за замяна на дефектни стоки  е 1 (един) работен 

ден след направена рекламация.  

Представено е Ценово предложение, което е попълнено съгласно Образец № 5.1 към 

публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на общите стойности в 

ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха открити. 

 по Обособена позиция № 2 - представено е Техническо предложение, което е 

съгласно Образец № 4.2 и отговаря на поставените от възложителя изисквания. В него е 

посочено, че участникът ще извършва периодично доставки на всички артикули 

(канцеларските материали), съгласно изискванията и параметрите, посочени в техническата 

спецификация на възложителя. Участникът е декларирал, че предлаганите от него 

канцеларски материали ще отговарят на всички нормативни изисквания за качество и 

безопасност при употреба, както и че ще притежават необходимите сертификати за качество и 

произход, издадени от акредитирани институции.  Декларирал е, че ще доставя заявените от 

възложителя канцеларски материали в подходяща за запазването им опаковка при 

транспортирането и съхранението им в склад.  Предложеният от участника срок за замяна на 

дефектни стоки е 1 (един) работен ден след направена рекламация.  

Представено е Ценово предложение, което е попълнено съгласно Образец № 5.2 към 

публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на общите стойности в 

ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха открити. 
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С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническите предложения на 

участник № 1 - „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговарят на изискванията на 

възложителя, заложени в техническите спецификации за Обособена позиция № 1 и Обособена 

позиция № 2 от приложенията и образците към публичната покана, поради което офертите на 

участника по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 следва да бъдат допуснати до 

оценка съгласно избрания критерий – най-ниска цена. 

 

V.2. Офертата на участник № 2 - „ФОБС БГ“ ЕООД отговаря на изискванията на 

чл.101в, ал.1 от ЗОП и са представени всички документи съгласно указанията на 

възложителя, посочени в публичната покана.  

 по Обособена позиция № 2 - представено е Техническо предложение, което е 

съгласно Образец № 4.2 и отговаря на поставените от възложителя изисквания. В него е 

посочено, че участникът ще извършва периодично доставки на всички артикули 

(канцеларските материали), съгласно изискванията и параметрите, посочени в техническата 

спецификация на възложителя. Участникът е декларирал, че предлаганите от него 

канцеларски материали ще отговарят на всички нормативни изисквания за качество и 

безопасност при употреба, както и че ще притежават необходимите сертификати за качество и 

произход, издадени от акредитирани институции.  Декларирал е, че ще доставя заявените от 

възложителя канцеларски материали в подходяща за запазването им опаковка при 

транспортирането и съхранението им в склад.  Предложеният от участника срок за замяна на 

дефектни стоки е 1 (един) работен ден след направена рекламация.  

Представено е Ценово предложение, което е попълнено съгласно Образец № 5.2 към 

публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на общите стойности в 

ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха открити. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участник № 2 - „ФОБС БГ“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя, заложени в 

техническата спецификация за Обособена позиция № 2 от приложенията и образците към 

публичната покана, поради което офертата на участника по Обособена позиция № 2 следва да 

бъде допусната до оценка съгласно избрания критерий – най-ниска цена. 
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V.3. Офертата на участник № 3 - „РОЕЛ-98“ ООД отговаря на изискванията на 

чл.101в, ал.1 от ЗОП и са представени всички документи съгласно указанията на 

възложителя, посочени в публичната покана.  

 по Обособена позиция № 1 - представено е Техническо предложение, което е 

съгласно Образец № 4.1 и отговаря на поставените от възложителя изисквания. В него е 

посочено, че участникът ще извършва периодично доставки на всички офис консумативи, 

съгласно изискванията и параметрите, посочени в техническата спецификация на 

възложителя. Участникът е декларирал, че предлаганите от него офис консумативи ще 

отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба, както и 

че ще притежават необходимите сертификати за качество и произход, издадени от 

акредитирани институции. Декларирал е, че ще доставя заявените от възложителя офис 

консумативи в подходяща за запазването им опаковка при транспортирането и съхранението 

им в склад. Предложеният от участника срок за замяна на дефектни стоки  е 1 (един) работен 

ден след направена рекламация.  

Представено е Ценово предложение, което е попълнено съгласно Образец № 5.1 към 

публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на общите стойности в 

ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха открити. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участник № 3 - „РОЕЛ-98“ ООД отговаря на изискванията на възложителя, заложени в 

техническата спецификация за Обособена позиция № 1 от приложенията и образците към 

публичната покана, поради което офертата на участника по Обособена позиция № 1 следва да 

бъде допусната до оценка съгласно избрания критерий – най-ниска цена. 

 

V.4. Офертата на участник № 4 - „ТОП ЕЛАНА“ ООД отговаря на изискванията на 

чл.101в, ал.1 от ЗОП и са представени всички документи съгласно указанията на 

възложителя, посочени в публичната покана.  

 по Обособена позиция № 2 - представено е Техническо предложение, което е 

съгласно Образец № 4.2 и отговаря на поставените от възложителя изисквания. В него е 

посочено, че участникът ще извършва периодично доставки на всички артикули 

(канцеларските материали), съгласно изискванията и параметрите, посочени в техническата 

спецификация на възложителя. Участникът е декларирал, че предлаганите от него 
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канцеларски материали ще отговарят на всички нормативни изисквания за качество и 

безопасност при употреба, както и че ще притежават необходимите сертификати за качество и 

произход, издадени от акредитирани институции.  Декларирал е, че ще доставя заявените от 

възложителя канцеларски материали в подходяща за запазването им опаковка при 

транспортирането и съхранението им в склад.  Предложеният от участника срок за замяна на 

дефектни стоки е 1 (един) работен ден след направена рекламация.  

Представено е Ценово предложение, което е попълнено съгласно Образец № 5.2 към 

публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на общите стойности в 

ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха открити. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участник № 4 - „ТОП ЕЛАНА“ ООД отговаря на изискванията на възложителя, заложени в 

техническата спецификация за Обособена позиция № 2 от приложенията и образците към 

публичната покана, поради което офертата на участника по Обособена позиция № 2 следва да 

бъде допусната до оценка съгласно избрания критерий – най-ниска цена. 

 

V.5. Офертата на участник № 5 - „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД отговаря на 

изискванията на чл.101в, ал.1 от ЗОП и са представени всички документи съгласно 

указанията на възложителя, посочени в публичната покана.  

 по Обособена позиция № 1 - представено е Техническо предложение, което е 

съгласно Образец № 4.1 и отговаря на поставените от възложителя изисквания. В него е 

посочено, че участникът ще извършва периодично доставки на всички офис консумативи, 

съгласно изискванията и параметрите, посочени в техническата спецификация на 

възложителя. Участникът е декларирал, че предлаганите от него офис консумативи ще 

отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба, както и 

че ще притежават необходимите сертификати за качество и произход, издадени от 

акредитирани институции. Декларирал е, че ще доставя заявените от възложителя офис 

консумативи в подходяща за запазването им опаковка при транспортирането и съхранението 

им в склад. Предложеният от участника срок за замяна на дефектни стоки  е 1 (един) работен 

ден след направена рекламация.  
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Представено е Ценово предложение, което е попълнено съгласно Образец № 5.1 към 

публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на общите стойности в 

ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха открити. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участник № 5 - „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД отговаря на изискванията на възложителя, 

заложени в техническата спецификация за Обособена позиция № 1 от приложенията и 

образците към публичната покана, поради което офертата на участника по Обособена позиция 

№ 1 следва да бъде допусната до оценка съгласно избрания критерий – най-ниска цена. 

 

V.6. Офертата на участник № 6 - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД отговаря на 

изискванията на чл.101в, ал.1 от ЗОП и са представени всички документи съгласно 

указанията на възложителя, посочени в публичната покана.  

 по Обособена позиция № 1 - представено е Техническо предложение, което е 

съгласно Образец № 4.1 и отговаря на поставените от възложителя изисквания. В него е 

посочено, че участникът ще извършва периодично доставки на всички офис консумативи, 

съгласно изискванията и параметрите, посочени в техническата спецификация на 

възложителя. Участникът е декларирал, че предлаганите от него офис консумативи ще 

отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба, както и 

че ще притежават необходимите сертификати за качество и произход, издадени от 

акредитирани институции. Декларирал е, че ще доставя заявените от възложителя офис 

консумативи в подходяща за запазването им опаковка при транспортирането и съхранението 

им в склад. Предложеният от участника срок за замяна на дефектни стоки  е 1 (един) работен 

ден след направена рекламация.  

Представено е Ценово предложение, което е попълнено съгласно Образец № 5.1 към 

публичната покана. Комисията извърши аритметична проверка на общите стойности в 

ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха открити. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участник № 6 - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД отговаря на изискванията на възложителя, 

заложени в техническата спецификация за Обособена позиция № 1 от приложенията и 

образците към публичната покана, поради което офертата на участника по Обособена позиция 

№ 1 следва да бъде допусната до оценка съгласно избрания критерий – най-ниска цена. 
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VI. Оценяване на офертите и класиране на участниците. 

 

VI.1. Съгласно условията в публичната покана, избраният от възложителя критерий за 

възлагане е „най-ниска цена“, както следва: 

 по Обособена позиция № 1: 

Първо място: участник № 3 „РОЕЛ-98“ ООД обща единична цена - 487,84 лева 

(четристотин осемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки), без ДДС; 

Второ място: участник № 1 „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обща единична 

цена - 905,97 лева (деветстотин и пет лева и деветдесет и седем стотинки), без ДДС; 

Трето място: участник № 6 „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД обща единична цена -

1222,77 лева (хиляда двеста двадесет и два лева и седемдесет и седем стотинки), без ДДС; 

Четвърто място: участник № 5 „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД обща единична цена -- 

1233,23 лева (хиляда двеста тридесет и три лева и двадесет и три стотинки), без ДДС.  

 

 по Обособена позиция № 2: 

Първо място: участник № 4 „ТОП ЕЛАНА“ ООД обща единична цена - 13,93 лева 

(тринадесет лева и деветдесет и три стотинки), без ДДС;  

Второ място: участник № 1 „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обща единична 

цена 28,08 лева (двадесет и осем лева и осем стотинки), без ДДС; 

Трето място: участник № 2 „ФОБС БГ“ ЕООД обща единична цена - 36,05 лева 

(тридесет и шест лева и пет стотинки), без ДДС. 

 

VI.2. С оглед на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да възложи 

изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски 

материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки с две обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: "Доставка на офис консумативи за Агенция по 

обществени поръчки"; 

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Агенция по 

обществени поръчки", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”, на класираните на 

първо място участници по всяка от двете обособени, както следва: 
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 Обособена позиция № 1: "Доставка на офис консумативи за Агенция по 

обществени поръчки"- „РОЕЛ-98“ ООД  

и 

 Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Агенция по 

обществени поръчки", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”- „ТОП ЕЛАНА“ ООД. 

 

Комисията приключи своята работа на 15.10.2015 г., като настоящият протокол от 

работата на комисията се представи на възложителя за утвърждаване съгласно чл. 101г, ал. 4 

от ЗОП. 

 

Настоящият протокол се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра и се подписа, както 

следва: 

 

Председател: Росица Генова Главурова  ………………………. 

       (подпис) 

Членове: 

 1. Елена Петрова Христова   ………………………. 

       (подпис) 

2. Юлия Кирилова Тодорова  ………………………. 

        (подпис) 

 

 

Иво Кацаров – Главен секретар      ……………………...... 

        (подпис) 

 

 

 

 Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Ivo
Rectangle

Ivo
Rectangle

Ivo
Rectangle


