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П Р О Т О К О Л   №1 
 

На 28.06.2018 г. в 11:00 ч. в Зала 2 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 публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на 

участниците в цитираната процедура. 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се 

състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът, беше 

подписан от председателя на комисията и предаващото лице.  

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата 

със заповед № РД 40-101/28.06.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за 

разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурата. 

 

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 27.06.2018г.) в 

деловодството на СУ „Св. Климент Охридски” са постъпили 7 (седем) оферти за 

участие в процедурата, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, 

както следва: 
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№ 

по 

ред 

Подател на офертата за 

участие 

Обособена 

позиция, за 

която 

участникът е 

подал оферта 

Номер, дата и час на 

получаване; 

1. „АТС - България“ ООД 2 72-00-1242/ 27.06.2018 г., 

10.17 часа 

2. „Роел-98“ ООД, ЕИК: 

121798467 

2,3 и 5 72-00-1243/27.06.2018 г., 

10.28 часа 

3. „Перун ККБ“ ЕООД 3 72-00-1244/ 27.06.2018 г., 

10.42 часа 

4. „Офис консумативи“ ООД 1, 2, 3, 4 и 5 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 

10.50 часа 

5. „Офис експрес сървис“ АД 1 и 3 72-00-1252/27.06.2018 г., 

15.45 часа 

6.  „Рамос 2“ ООД 1, 2 и 3 72-00-1254/27.06.2018 г., 

16.02 часа 

7. „Плесио Компютърс“ ЕАД 1, 2, 3 и 4 72-00-1255/27.06.2018 г., 

16.09 часа 

7. Кооперация „Панда“ 1, 2, 3, 4 и 5 72-00-1257/27.06.2018 г., 

16.43 часа 

 

След получаване на списъка с участниците всички членове на комисията подписаха 

декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП вр. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.  

 

Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на публичното 

заседание, но от предоставената възможност се възползваха представители на трима от 

участниците. 

- Роберт Левиев – управител на „Роел 98“ ЕООД"; 

- Драгомир Тодоров – редовно упълномощен представител на „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД; 

 

Комисията установи, че всички оферти са представени, съгласно изискванията на 

Възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.  

В изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание. 

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима членове на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на всеки от участниците. Председателят на 

комисията оповести предлаганите от участниците цени по обособени позиции, както 

следва:  
№ 

по 

ред 

Участник Предложена 

цена в лева 

без ДДС и  

%  отстъпка 

по ОП 1 

Предложена 

цена в лева 

без ДДС и 

%  отстъпка 

по ОП 2 

Предложена 

цена в лева 

без ДДС и 

%  отстъпка 

по ОП 3 

Предложена 

цена в лева 

без ДДС и 

%  отстъпка 

по ОП 4 

Предложена 

цена в лева 

без ДДС и 

%  отстъпка 

по ОП 5 

1. „АТС - 

България“ ООД не участва 
265845,66 

50% 

отстъпка 

не участва не участва не участва 
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2. „Роел-98“ ООД 
не участва 

229674,77 

43% 

отстъпка 

58572,05 

43% 

отстъпка 

не участва 
36401,10 

43% 

отстъпка 

3. „Перун ККБ“ 

ЕООД не участва не участва 
62985,40 

5% 

отстъпка 

не участва не участва 

4. „Офис 

консумативи“ 

ООД 

197589,00 

10% 

отстъпка 

244157,29 

10% 

отстъпка 

43776,60 

10% 

отстъпка 

37529,00 

10% 

отстъпка 

34957,00 

10% 

отстъпка 

5. „Офис експрес 

сървис“ АД 

195341,00 

26% 

отстъпка 
не участва 

52863,40 

26% 

отстъпка 

не участва не участва 

6.  „Рамос 2“ ООД 263787,00 

5% 

отстъпка 

407940,85 

5% 

отстъпка 

91228,20 
5% 

отстъпка 
не участва не участва 

7. „Плесио 

Компютърс“ 

ЕАД 

181476,00 

5% 

отстъпка 

298604,56 

5% 

отстъпка 

55770,45 

5% 

отстъпка 

35505,30 
5% 

отстъпка 
не участва 

8. Кооперация 

„Панда“ 

215914,30 

11% 

отстъпка 

259450,48 

11% 

отстъпка 

53588,75 

11% 

отстъпка 

39844,70 
11% 

отстъпка 

42565,83 
11% 

отстъпка 

 

Комисията предложи представител на участник, чието предложение не се разглежда 

в момента, да подпише техническото и ценово  предложение на останалите участници, 

като всяко едно техническо и ценово предложение бе подписано от конкурентен 

представител. 

 

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на 

комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание за 16.07.2018 г.  от 

10:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат 

разгледани и оценени офертите на участниците. 

 

На 16.07.2018 г.  от 10:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,  

комисия се събра за планираното заседание. Предвид обстоятелството, че всички 

редовни членове на Комисията присъстват на провежданото закрито заседание, налице 

са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения и не се налага встъпване на 

резервен член. 

Комисията направи проверка в Регистъра на Агенцията за хора с увреждания (АХУ), 

относно съответствието на участниците подали оферта по Обособена позиция №5 

„Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. След 

направена проверка, комисията установи че от подалите оферти участници няма 

регистрирани в този регистър. Във връзка с изложеното и на основания чл.104, ал.2 от 

ЗОП разглеждането и оценката на представените оферти съгласно избрания критерий 

за възлагане по всички обособени позиции ще се извърши от комисията по реда на 

чл.61 от ППЗОП, съгласно който техническите и ценовите предложения на 

участниците се оценяват преди разглеждане на документите за съответствие с 

критериите за подбор и изискванията за лично състояние. 

Комисията пристъпи към преглед на Техническите предложения на участниците, 

по обособени позиции, следвайки при разглеждането и краткото им описание 

поредността на първоначално подадените оферти, а именно: 
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Обособена позиция №1 „Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия“ 

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

2. „Офис експрес сървис“ АД 72-00-1252/27.06.2018 г., 15.45 часа 

3. „Рамос 2“ ООД 72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа 

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

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

 

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

1. „АТС - България“ ООД 72-00-1242/ 27.06.2018 г., 10.17 часа 

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

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

4.  „Рамос 2“ ООД 72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа 

5. „Плесио Компютърс“ ЕАД 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 часа 

6. Кооперация „Панда 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 

 

Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали“ 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

т. 1 от ЗОП“ 

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

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

3.  Кооперация „Панда 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 
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Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи Техническите 

предложения на Участниците, в резултат от която проверка 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 Раздел 

IV. „Изисквания към офертите и необходимите документи. Представяне на офертите“, 

т. 3.2., буква „е“ от Документацията за участие в процедурата. 

Комисията констатира, че всяко едно от обсъжданите Технически предложения, съ-

държащи се в допуснатите до участие оферти по всяка от обособените позиции 

включва в съдържанието си: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, изготвено по утвърдения за целите на 

процедурата образец № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и 2-5; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

попълнена по Приложение №3; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №4; 

г) оторизационно/и писмо/а (пълномощно) от производителя или друг 

еквивалентен документ, удостоверяващ правото за представителство и търговия с 

различни видове копирна хартия и тонери на територията на цялата страна (когато 

участника не е производител); 

е) актуален каталог (съдържащ всички видове артикули от съответната обособена 

позиция, различни от описаните в техн. спецификация) или разпечатани продуктови 

списъци от интернет без посочване на цени. 

ж) заверено копие от протокол от изпитване, издаден от „Институт по целулоза и 

хартия“ АД или друга оторизационна лаборатория, от който да е видно, че 

предлаганите от участника артикули покриват минималните изисквания за 

рециклирана хартия формат А4 и А3 и нерециклирана хартия формат А4 и А, с дата на 

издаване не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на обявяване на обществената 

поръчка (За обособена позиция №1) 

з) други документи касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника.  

 

След така извършената от членовете на комисията формална проверка за 

съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията за пълнота 

на офертата от гледна точка изискуемото ѝ съдържание в съответствие с нормата на чл. 

39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, 

утвърдени в т.15.5. от Документацията за участие в процедурата, Комисията 

пристъпи към преглед по същество и оценка на Предложенията за изпълнение на 

допуснатите Участници, както следва: 

 

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

хартия“ 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Офис консумативи“ ООД - оферта с вх. № 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове копирна и 

принтерна хартия, описани в Приложение 1-2 от Техническата Спецификация. 

Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване 

на конкретната заявката на възложителя. „Офис консумативи“ ООД се е съгласил с 

опцията „допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Участникът е представил и изисканото към Техническото предложение заверено копие 

от протокол от изпитване на хартия. В документацията за участие, Възложителя е 
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изискал описания протокол да е издаден не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата 

на обявяване на обществената поръчка. В случая, приложения от „Офис 

консумативи“ ООД, протокол от изпитване от „Институт по целулоза и Хартия“ АД е 

издаден на дата 10.05.2017г. или по-късно 6 (шест) месеца преди датата на обявяване 

на обществената поръчка. С оглед на това Комисията не може да установи дали 

предложената хартия отговаря на изискванията на Възложителя от документацията за 

участие. Констатираното несъответствие в предложението за изпълнение го прави 

неотговарящо на предварително обявените условия на Възложителя.  

 С оглед изложеното и на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата по Обособена позиция 

№1 „Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия“ участника „Офис 

консумативи“ ООД - оферта с вх. № 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 часа. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Офис експрес сървис“ АД - оферта с вх. № 72-00-1252/27.06.2018 г., 15.45 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове копирна и 

принтерна хартия, описани в Приложение 1-2 от Техническата Спецификация. 

Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване 

на конкретната заявката на възложителя. „Офис експрес сървис“ АД се е съгласил с 

опцията „допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Участникът е представил и изисканото към Техническото предложение заверено копие 

от протокол от изпитване на хартия, от който е видно че тя покрива минималните 

изисквания на Възложителя. Приложено е и оторизационно писмо удостоверяващо 

правото за представителство и търговия с различни видове копирна хартия. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в техническата 

спецификация и минималните изисквания на възложителя към изпълнението на 

поръчката. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Рамос 2“ ООД - оферта с вх. №72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове копирна и 

принтерна хартия, описани в Приложение 1-2 от Техническата Спецификация. 

Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване 

на конкретната заявката на възложителя. „Рамос 2“ ООД се е съгласил с опцията 

„допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. Участникът 

е представил и изисканото към Техническото предложение заверено копие от протокол 

от изпитване на хартия. Участникът не е представил изисканото към Техническото 

предложение оторизационно писмо от производителя или друг еквивалентен документ, 

удостоверяващ правото за представителство и търговия с различни видове копирна 

хартия на територията на цялата страна (когато участника не е производител); 

 С оглед на това Комисията не може да установи дали предложената хартия 

отговаря на изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

Констатираното несъответствие в предложението за изпълнение го прави 

неотговарящо на предварително обявените условия на Възложителя.  

 С оглед изложеното и на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата по Обособена позиция 

№1 „Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия“ участника „Рамос 

2“ ООД - оферта с вх. №72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа. 
4. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. № 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 часа 
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Участникът е представил подробно описание на различните видове копирна и 

принтерна хартия, описани в Приложение 1-2 от Техническата Спецификация. 

Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване 

на конкретната заявката на възложителя. „Плесио Компютърс“ ЕАД се е съгласил с 

опцията „допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Участникът е представил и изисканото към Техническото предложение заверено копие 

от протокол от изпитване на хартия, от който е видно че тя покрива минималните 

изисквания на Възложителя. Приложено е и оторизационно писмо удостоверяващо 

правото за представителство и търговия с различни видове копирна хартия. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

Кооперация „Панда“ - оферта с вх. № 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове копирна и 

принтерна хартия, описани в Приложение 1-2 от Техническата Спецификация. 

Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване 

на конкретната заявката на възложителя. Кооперация „Панда“ се е съгласил с опцията 

„допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. Участникът 

е представил и изисканото към Техническото предложение заверено копие от протокол 

от изпитване на хартия, от който е видно че тя покрива минималните изисквания на 

Възложителя. Приложено е и оторизационно писмо удостоверяващо правото за 

представителство и търговия с различни видове копирна хартия. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

 

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

устройства“ 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„АТС - България“ ООД  - оферта с вх. 72-00-1242/ 27.06.2018 г., 10.17 часа 

Участникът е представил подробно описание на различните видове тонери за копирни 

и печатащи устройства, описани в Приложение 1-2 от Техническата Спецификация. 

Участникът е предложил гаранционен срок за всички тонер касети (оригинални и 

съвместими) 6 (шест) месеца. Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) 

работни дни, считано от получаване на конкретната заявката на възложителя. „АТС - 

България“  ООД се е съгласил с опцията „допълнителни доставки“ в размер до 20% 

от общата прогнозна стойност. Приложени са оторизационни писма за търговия с 

различни видове тонери на територията на цялата страна. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката.  

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Роел-98“ ООД - оферта с вх. 72-00-1243/27.06.2018 г., 10.28 часа 
 Участникът е представил подробно описание на различните видове тонери за 

копирни и печатащи устройства, описани в Приложение 1-2 от Техническата 

Спецификация.  Участникът е предложил гаранционен срок за всички тонер касети 

(оригинални и съвместими) 12 (дванадесет) месеца. Участникът е предложил срок за 
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доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната заявката на 

възложителя. „Роел-98“ ООД се е съгласил с опцията „допълнителни доставки“ в 

размер до 20% от общата прогнозна стойност. Приложени са оторизационни писма за 

търговия с различни видове тонери на територията на цялата страна 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката.  

3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Рамос 2“ ООД - оферта с вх. №72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа 
 Участникът е представил подробно описание на различните видове тонери за 

копирни и печатащи устройства, описани в Приложение 1-2 от Техническата 

Спецификация.  Участникът е предложил гаранционен срок за всички тонер касети 

(оригинални и съвместими) 12 (дванадесет) месеца. Участникът е предложил срок за 

доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната заявката на 

възложителя. „Рамос 2“ ООД се е съгласил с опцията „допълнителни доставки“ в 

размер до 20% от общата прогнозна стойност. Участникът не е представил изисканото 

към Техническото предложение оторизационно писмо от производителя или друг 

еквивалентен документ, удостоверяващ правото за представителство и търговия с 

различни видове тонери на територията на цялата страна (когато участника не е 

производител); 

 С оглед на това Комисията не може да установи дали предложената хартия отговаря 

на изискванията на Възложителя от документацията за участие. Констатираното 

несъответствие в предложението за изпълнение го прави неотговарящо на 

предварително обявените условия на Възложителя.  

 С оглед изложеното и на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата по Обособена позиция 

№2 „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ участника „Рамос 

2“ ООД - оферта с вх. №72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа. 
4. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Офис консумативи“ ООД - оферта с вх. 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 часа 
 Участникът е представил подробно описание на различните видове тонери за 

копирни и печатащи устройства, описани в Приложение 1-2 от Техническата 

Спецификация.  Участникът е предложил гаранционен срок за всички тонер касети 

(оригинални и съвместими) 12 (дванадесет) месеца. Участникът е предложил срок за 

доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната заявката на 

възложителя. Офис консумативи“ ООД се е съгласил с опцията „допълнителни 

доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. Приложени са 

оторизационни писма за търговия с различни видове тонери на територията на цялата 

страна. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 часа 
 Участникът е представил подробно описание на различните видове тонери за 

копирни и печатащи устройства, описани в Приложение 1-2 от Техническата 

Спецификация. Участникът е предложил гаранционен срок за всички тонер касети 

(оригинални и съвместими) 12 (дванадесет) месеца. Участникът е предложил срок за 

доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната заявката на 
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възложителя. „Плесио Компютърс“ ЕАД се е съгласил с опцията „допълнителни 

доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. Приложени са 

оторизационни писма за търговия с различни видове тонери на територията на цялата 

страна. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката.  

6. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

Кооперация „Панда“ - оферта с вх. № 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 
 Участникът е представил подробно описание на различните видове тонери за 

копирни и печатащи устройства, описани в Приложение 1-2 от Техническата 

Спецификация. Участникът е предложил гаранционен срок за всички тонер касети 

(оригинални и съвместими) 24 (двадесет и четири) месеца. Участникът е предложил 

срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната заявката 

на възложителя. Кооперация „Панда“ се е съгласил с опцията „допълнителни 

доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. Приложени са 

оторизационни писма за търговия с различни видове тонери на територията на цялата 

страна. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“ 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „Роел-

98“ ООД - оферта с вх. 72-00-1243/27.06.2018 г., 10.28 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в Приложение 1-3 от Техническата Спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. „Роел-98“ ООД се е съгласил с опцията „допълнителни 

доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „Перун 

ККБ“ ЕООД - оферта с вх. 72-00-1244/ 27.06.2018 г., 10.42 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в Приложение 1-3 от Техническата Спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. „Перун ККБ“ ЕООД се е съгласил с опцията „допълнителни 

доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „Офис 

консумативи“ ООД - оферта с вх. 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в Приложение 1-3 от Техническата Спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 
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заявката на възложителя. „Офис консумативи“ ООД се е съгласил с опцията 

„допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „Офис 

експрес сървис“ АД - оферта с вх. № 72-00-1252/27.06.2018 г., 15.45 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в Приложение 1-3 от Техническата Спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. „Офис експрес сървис“ АД се е съгласил с опцията 

„допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. № 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в Приложение 1-3 от Техническата Спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. „Плесио Компютърс“ ЕАД се е съгласил с опцията 

„допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

 

6. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „Рамос 

2“ ООД - оферта с вх. №72-00-1254/27.06.2018 г., 16.02 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в Приложение 1-3 от Техническата Спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. „Рамос 2“ ООД се е съгласил с опцията „допълнителни 

доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

Кооперация „Панда“ - оферта с вх. № 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в Приложение 1-3 от Техническата Спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. Кооперация „Панда“ се е съгласил с опцията 

„допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

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

 1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

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

 Участникът е представил подробно описание на различните видове 

консумативи и аксесоари за офис техника, описани в Приложение 1-4 от Техническата 

Спецификация. Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано 

от получаване на конкретната заявката на възложителя.  

„Офис консумативи“ ООД се е съгласил с опцията „допълнителни доставки“ в 

размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Плесио Компютърс“ ЕАД - оферта с вх. № 72-00-1255/27.06.2018 г., 16.09 часа 
 Участникът е представил подробно описание на различните видове 

консумативи и аксесоари за офис техника, описани в Приложение 1-4 от Техническата 

Спецификация. Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано 

от получаване на конкретната заявката на възложителя.  

„Плесио Компютърс“ ЕАД се е съгласил с опцията „допълнителни доставки“ в 

размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

Кооперация „Панда“ - оферта с вх. № 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа 
 Участникът е представил подробно описание на различните видове 

консумативи и аксесоари за офис техника, описани в Приложение 1-4 от Техническата 

Спецификация. Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано 

от получаване на конкретната заявката на възложителя.  

Кооперация „Панда“се е съгласил с опцията „допълнителни доставки“ в размер до 

20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

 

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

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„Роел-98“ ООД - оферта с вх. 72-00-1243/27.06.2018 г., 10.28 часа. 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в образец 1-5 от Техническата спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. „Роел-98“ ООД се е съгласил с опцията „допълнителни 

доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

Офис консумативи“ ООД - оферта с вх. 72-00-1245/ 27.06.2018 г., 10.50 часа. 
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Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в образец 1-5 от Техниче                                            ската 

спецификация. Участникът е предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано 

от получаване на конкретната заявката на възложителя. Офис консумативи“ ООД се е 

съгласил с опцията „допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна 

стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

Кооперация „Панда“ - оферта с вх. № 72-00-1257/27.06.2018 г., 16.43 часа. 
Участникът е представил подробно описание на различните видове канцеларски 

материали, описани в образец 1-5 от Техническата спецификация. Участникът е 

предложил срок за доставка 5 (пет) работни дни, считано от получаване на конкретната 

заявката на възложителя. Кооперация „Панда“ се е съгласил с опцията 

„допълнителни доставки“ в размер до 20% от общата прогнозна стойност. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в 

техническата спецификация и минималните изисквания на възложителя към 

изпълнението на поръчката. 

 

С оглед изложеното до разглеждане на Ценовите предложения са допуснати 

следните участници: 

 

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

хартия“ 

 1. „Офис експрес сървис“ АД 

 2.  „Плесио Компютърс“ ЕАД 

 3. Кооперация „Панда“ 

 

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

 1. „АТС - България“ ООД 

 2. „Роел-98“ ООД 

 3. „Офис консумативи“ ООД 

 4. „Плесио Компютърс“ ЕАД 

 5. Кооперация „Панда 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали“ 

 1. „Роел-98“ ООД 

 2. „Перун ККБ“ ЕООД 

 3. „Офис консумативи“ ООД 

 4. „Офис експрес сървис“ АД 

 5. „Рамос 2“ ООД 

 6. „Плесио Компютърс“ ЕАД 

 7. Кооперация „Панда“ 

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

 

 1. „Офис консумативи“ ООД 

 2. „Плесио Компютърс“ ЕАД 

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

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

 1. „Роел-98“ ООД 

 2. Офис консумативи“ ООД 

 3. Кооперация „Панда 

 

 С това заседанието на комисията приключи. На следващо заседание комисията 

ще продължи своята работа, като разгледа Ценовите предложения на допуснатите 

участници.  

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията 

на 16.07.2018 г. 

 На основание чл.2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени. 

  

 Комисия в състав: 

Председател: Петър Станулов  ………………… 

Членове:       
 

1. инж. Георги Божанин   ................................... 

 

2. адв. Изабела Маринова  ................................. 

 

3. Ростислава Куцарова   .................................... 

 

 4. Николина Вълканова ......................................... 


