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П Р О Т О К О Л   №2 
 

 

 

 

На 19.07.2018 г. в 11:00 ч. в стая 20 на Ректората, комисия, назначена със Заповед 

№РД 40-101/ 28.06.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за разглеждане, 

оценка и класиране на подадени оферти за участие в открита процедура по ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, тонери, 

канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции: 

1. Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; 

2. Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства; 

3. Доставка на канцеларски материали; 

4. Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника;  

5. Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки, открита с Решение РД 40-76 от 22.05.2018 г. и с уникален 

номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0008 

 

в състав: 

Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки”; 

Членове: 

1. Георги Божанин – в.и.д. Главен Мениджър на Софийски университет "Св. 

Климент Охридски" 

2. Изабела Маринова – адвокат 

3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“; 

4. Ростислава Куцарова– специалист в отдел „Обществени поръчки“; 

 

се събра, за да проведе закрито заседание, на което да бъдат разгледани Ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

  

Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовите предложения на допуснатите 

участници, в резултат от което установи, че всички отговарят на условията за пълнота 

и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

изискванията на Възложителя, обективирани в Документацията за участие в 

процедурата. Комисията пристъпи към преглед по същество и оценка на Ценовите 

предложенията на допуснатите Участници, както следва: 



  

 

Обособена позиция №1 „Доставка на различни видове копирна и принтерна 

хартия“ 

1. „Офис експрес сървис“ АД - оферта с вх. № 72-00-1252/27.06.2018 г., 15.45 

часа 
 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

195 341,00 лева без ДДС, а процента отстъпка е 26. 

2.  „Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. № 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 

часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

181 476,00 лева без ДДС, а процента отстъпка е 5. 

3.  Кооперация „Панда“ - оферта с вх. № 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

215 914,30 лева без ДДС, а процента отстъпка е 11. 

 

Комисията направи съпоставка между отправените от участниците ценови 

предложения и предложения процент отстъпка като констатира, че следва да бъде 

приложена разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, предвид следните обстоятелства: 

 Предложения процент отстъпка на участника „Офис експрес сървис“ АД по 

обособена позиция № 1 „Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия“ е с 

повече от 20 % по-благоприятен от средната стойност на предложенията по този 

показател на останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложения процент отстъпка от участник „Офис експрес 

сървис“ АД по обособена позиция № 1 „Доставка на различни видове копирна и 

принтерна хартия“. 

 

Обособена позиция №2 „Доставка на тонери за копирни и печатащи 

устройства“ 

1. „АТС - България“ ООД - оферта с вх. № 72-00-1242/ 27.06.2018 г., 10.17 часа 

  Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

265 845,66 лева без ДДС, а процента отстъпка е 50. 

2. „Роел-98“ ООД - оферта с вх. 72-00-1243/27.06.2018 г., 10.28 часа 

  Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

229674,77 лева без ДДС, а процента отстъпка е 43. 

3. „Офис консумативи“ ООД - оферта с вх. 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 часа 

  Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

244 157,29 лева без ДДС, а процента отстъпка е 10. 



  

 

 

4. „Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 часа 

  Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

298604,56 лева без ДДС, а процента отстъпка е 5. 

5. Кооперация „Панда“ - оферта с вх. 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 

  Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

259450,48 лева без ДДС, а процента отстъпка е 11. 

 

Комисията направи съпоставка между отправените от участниците ценови 

предложения и предложения процент отстъпка като констатира, че следва да бъде 

приложена разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, предвид следните обстоятелства: 

 Предложения процент отстъпка на участника „АТС - България“ ООД по 

обособена позиция № 2 „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ е с 

повече от 20 % по-благоприятен от средната стойност на предложенията по този 

показател на останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложения процент отстъпка от участник „АТС - 

България“ ООД АД по обособена позиция № 2 „Доставка на тонери за копирни и 

печатащи устройства“. 

 Предложения процент отстъпка на участника „Роел-98“ ООД по обособена 

позиция № 2 „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ е с повече от 20 

% по-благоприятен от средната стойност на предложенията по този показател на 

останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложения процент отстъпка от участник „Роел-98“ ООД 

по обособена позиция № 2 „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“. 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“ 

1. „Роел-98“ ООД - оферта с вх. 72-00-1243/27.06.2018 г., 10.28 часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

58 572,05 лева без ДДС, , а процента отстъпка е 43. 

2. „Перун ККБ“ ЕООД - оферта с вх. 72-00-1244/ 27.06.2018 г., 10.42 часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

62 985,40 лева без ДДС, , а процента отстъпка е 5. 

3. „Офис консумативи“ ООД - оферта с вх. 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 

часа 
 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

43 776,60 лева без ДДС, а процента отстъпка е 10. 



  

 

4. „Офис експрес сървис“ АД - оферта с вх. 72-00-1252/27.06.2018 г., 15.45 

часа 
 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

52 863,40 лева без ДДС, а процента отстъпка е 26. 

5. „Рамос 2“ ООД - оферта с вх. 72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

91 228,20 лева без ДДС, , а процента отстъпка е 5. 

6. „Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 

часа 
 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

55 770,45 лева без ДДС, а процента отстъпка е 5. 

7. Кооперация „Панда“ - оферта с вх. 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

53 588,75 лева без ДДС, а процента отстъпка е 11. 

 

Комисията направи съпоставка между отправените от участниците ценови 

предложения като констатира, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 72 от 

ЗОП, предвид следните обстоятелства: 

 Ценовото предложение на участника „Офис консумативи“ ООД по обособена 

позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“ е с повече от 20 % по-благоприятно 

от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото предложение от участник „Офис консумативи“ 

ООД по обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“. 

 Предложения процент отстъпка на участника „Офис експрес сървис“ АД по 

обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“ е с повече от 20 % по-

благоприятен от средната стойност на предложенията по този показател на останалите 

участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложения процент отстъпка от участник „Офис експрес 

сървис“ АД по обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“. 

 Предложения процент отстъпка на участника „Роел-98“ ООД по обособена 

позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“ е с повече от 20 % по-благоприятен 

от средната стойност на предложенията по този показател на останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото предложение от участник „Роел-98“ ООД по 

обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“. 



  

 

 

 

Обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника“ 

1. „Офис консумативи“ ООД - оферта с вх. 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 

часа 

  Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

37529,00 лева без ДДС, а процента отстъпка е 10. 

 2. „Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 

часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

35505,30 лева без ДДС, , а процента отстъпка е 5. 

 3. Кооперация „Панда“ - оферта с вх. 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

39844,70 лева без ДДС, а процента отстъпка е 11. 

 

Комисията направи съпоставка между отправените от участниците ценови 

предложения като констатира, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 72 от 

ЗОП, предвид следните обстоятелства: 

 Предложения процент отстъпка на участника „Офис консумативи“ ООД по 

обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника“ е с 

повече от 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията по този 

показател на останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на процента отстъпка от участник „Офис консумативи“ ООД 

АД по обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи и аксесоари за офис 

техника“. 

 Предложения процент отстъпка на участника Кооперация „Панда“ по 

обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника“ е с 

повече от 20 % по-благоприятен от средната стойност на предложенията по този 

показател на останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на процента отстъпка от участник Кооперация „Панда“ по 

обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника“. 

 

Обособена позиция № 5 „Доставка на канцеларски материали“, запазена по чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

1. „Роел-98“ ООД - оферта с вх. 72-00-1243/27.06.2018 г., 10.28 часа 
 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

36401,10 лева без ДДС, а процента отстъпка е 43. 

2. Офис консумативи“ ООД - оферта с вх. 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 часа 



  

 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

34957,00 лева без ДДС, а процента отстъпка е 10. 

3. Кооперация „Панда“ - оферта с вх. 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 
 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя 

и приложения към документацията за участие образец. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

42565,83 лева без ДДС, а процента отстъпка е 11. 

Комисията направи съпоставка между отправените от участниците ценови 

предложения като констатира, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 72 от 

ЗОП, предвид следните обстоятелства: 

 

 Предложения процент отстъпка на участника „Роел-98“ ООД по обособена 

позиция № 5 „Доставка на канцеларски материали“, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП е с повече от 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията по 

този показател на останалите участници. 

 С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на процента отстъпка от участник „Роел-98“ ООД по обособена 

позиция № 5 „Доставка на канцеларски материали“, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП. 

 

С оглед изложеното комисията следва да изиска подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение от участника „Офис консумативи“ 

ООД по обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“. 

Също така комисията изиска и обосновки относно образуването на 

търговските отстъпки от участниците „Роел-98“ ООД (Обособена позиция №2, 3 и 5), 

„Офис експрес сървис“ АД (Обособена позиция №1 и 3), „АТС - България“ ООД 

(Обособена позиция №2), „Офис консумативи“ ООД (Обособена позиция №4) и 

Кооперация Панда (Обособена позиция №4). 
  

 Комисията изпрати писмо с Изх.№ 72-00-1401/19.07.2018г. до участника „Офис 

консумативи“ ООД с искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на ценовото предложение по обособена позиция № 1. 

 Комисията изпрати писмо с Изх.№ 72-00-1514/01.08.2018г. до участника Роел-

98“ ООД с искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на на 

показател „Процент отстъпка“ по Обособена позиция №2, 3 и 5. 

 Комисията изпрати писмо с Изх.№ 72-00-1515/01.08.2018г. до участника Офис 

експрес сървис“ АД с искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на показател „Процент отстъпка“ по Обособена позиция №1 и 3. 

 Комисията изпрати писмо с Изх.№ 72-00-1516/01.08.2018г. до участника „АТС - 

България“ ООД искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

показател „Процент отстъпка“ по Обособена позиция №2. 

 Комисията изпрати писмо с Изх.№ 72-00-1513/01.08.2018г. до участника „Офис 

консумативи“ ООД с искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на показател „Процент отстъпка“ по Обособена позиция №4. 

 Комисията изпрати писмо с Изх.№ 72-00-1512/01.08.2018г. до участника 

Кооперация „Панда“ с искане за подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на показател „Процент отстъпка“ по Обособена позиция №4. 



  

 

 Комисията взе единодушно решение да продължи своята работа след изтичане 

на крайния срок за представяне на изисканите обосновки. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 01.08.2018 г. от комисията в състав: 

 

Петър Станулов  ............................................................ 

Георги Божанин   ............................................................ 

Изабела Маринова   ............................................................. 

Ростислава Куцарова  .............................................................. 

Николина Вълканова  .............................................................. 

От документа са заличени лични данни на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.  
 


