
 

6600, гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35,  тел.: +35936166468, факс: +35936166440; Kardzhali@nssi.bg 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

На основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/ 
 

 

Днес, 05.12.2016 г. в 10.00 часа, в сградата на ТП на НОИ - Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се 

проведе закрито заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1015-08-153 / 21.11.2016 г. на 

Директора на ТП на НОИ – Кърджали за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите, 

подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали”, 

открита с решение № 1040-08-7 от 10.10.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Кърджали, 

публикувано обявление в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 17.10.2016 г. под № 

00145-2016-0178 и в “Официален вестник” на ЕС- бр.201 от 18.10.2016 г.  
 

На заседанието присъстваха: 

 

Комисия в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.  Мария Пачилова- Главен експерт в отдел „Административен“; 

ЧЛЕНОВЕ:               2.  Емилия Кючукова - Главен счетоводител в отдел „Административен“; 
                                    3.  Деян Янев – Юрисконсулт в отдел „Административен“;  

                        4.  Светломира Димитрова – Главен експерт в отдел „Административен“.  

                        5.  Любомир Макаков- Старши експерт в отдел „Административен“. 

 

С предавателно-приемателен протокол, отговорното длъжностно лице по т. 2 от Заповед № 

1015-08-80/ 03.06.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали предаде на председателя на 

комисията по Заповед № № 1015-08-153 / 21.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, 

следните документи:  
  

1. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-20#1 на 28.11.2016г. в 

10:43 ч. на участника „Ронос” ООД – гр.София.  

2. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-21#1 на 29.11.2016г. в 

13:41 ч.  на участника „Офис Експрес Сървис” АД – гр. Варна. 
3. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-22#1 на 29.11.2016г. в 

13:38 ч.  на участника „Селлекс” ООД  –  гр.София. 
  

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи от участниците в обществената поръчка за съответствието им с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
            

            Допълнително представени документи на участника „Ронос” ООД – гр. София. 
За удовлетворяване изискванията на Възложителя, участникът е представил следните 

допълнителни документи: 



 

 

1. Нов стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/. 
      В представения нов ЕЕДОП, участникът е декларирал в част III, буква „Г“ частта от  

обстоятелствата, свързани със специфични национални основания за изключване, а именно: 

осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от Наказателния 

кодекс. 
 

        Съгласно представените от участника допълнителни документи и информация, комисията 

счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка. 
  

 Допълнително представени документи на участника  „Офис Експрес Сървис“ АД – гр. 

Варна. 
За удовлетворяване изискванията на Възложителя, участникът е представил следните 

допълнителни документи: 
 

1. Нов стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. 

 В представения нов ЕЕДОП, участникът е декларирал в част III, буква „Г“ частта от  

обстоятелствата, свързани със специфични национални основания за изключване, а именно: 

осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от Наказателния 

кодекс. 
  

 Съгласно представените от участника допълнителни документи и информация, комисията 

счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка. 
  

 Допълнително представени документи на участника  „Селлекс“ ООД – гр.София. 
За удовлетворяване изискванията на Възложителя, участникът е представил следните 

допълнителни документи: 
 

1. Нов стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. 

 В представения нов ЕЕДОП, участникът е попълнил коректно част VI „Заключителни 

положения“, с която официално дава съгласието си Възложителя да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответната част, раздел, точка/и от представения 

ЕЕДОП за целите на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. 
  

 Съгласно представените от участника допълнителни документи и информация, комисията 

счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от Възложителя в документацията за обществената поръчка. 
  

След извършения предварителен подбор на офертите, представени за участие в процедурата, 

за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, комисията взе следните решения:  
 

 Допуска до разглеждане на Техническите предложения  следните участници :   

 

 - „АТС - България“ ООД – гр. София; 
- Кооперация „Панда“ - гр. София; 

- „Ронос“ ООД – гр. София; 
- „Офис Експрес Сървис“ АД – гр. Варна; 
- „Селлекс“ ООД- гр. София; 
- „Сиенсис“ АД – гр. София. 

  



 

        Председателят на комисията закри заседанието и предаде цялата документация към 

настоящата обществена поръчка на отговорното лице по Заповед №1015-08-80 / 03.06.2016 г. за 

съхранението й до провеждане на следващото заседание. 
 

 

Настоящия протокол е съставен на 05.12.2016 г. и се състои от 3 (три) страници. 

 

 

 
                                                КОМИСИЯ:    *           Председател:      ................*.................. 
      Мария Пачилова                

 

Членове:  ...........*....................... 
   Емилия Кючуков 

                                                                                           
   .............*...................... 
   Деян Янев  
      
   ..............*..................... 

                                                                                   Светломира Димитрова 
 

     ................*.....................      
      Любомир Макаков 

 

*Заличена информация по чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП. 


