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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 4 

за отваряне на ценовите предложения 
 

Днес, 16.12.2016 г. в 09.00 часа, в сградата на ТП на НОИ - Кърджали, ул. “Булаир” № 35 

се проведе публично 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 10.10.2016г. 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“. 

  

В настоящото публично заседание за отваряне на ценовите предложения не присъстваха 

представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

 

 Настоящото публично заседание е за отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – 

Кърджали”. 
 Председателят на комисията откри заседанието и обяви пред присъстващите, че на 

основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника „Селлекс“ ООД гр. 

София, няма да бъде отваряно. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис: 

„Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на допуснатите участници, по реда 

на постъпването им в деловодството на ТП на НОИ - Кърджали. 

 

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „АТС - България” ООД 

гр.София. 

       Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Доставка на 

консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – 

Кърджали” е в размер на 10 578,49 лв. /десет хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 

четиридесет и девет стотинки/ без ДДС. Предлаганата цена не надвишава обявения от 

Възложителя финансов ресурс. 
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        Поради факта, че в настоящото заседание не присъстваха участници в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване, ценовото предложение на участника бе подписано от всички членове на 

комисията.  

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника Кооперация „Панда” гр. 

София. 

      Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Доставка на 

консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – 

Кърджали” е в размер на 9 184,34 лв. /девет хиляди сто осемдесет и четири лева и тридесет и 

четири стотинки/ без ДДС. Предлаганата цена не надвишава обявения от Възложителя финансов 

ресурс. 

Поради факта, че в настоящото заседание не присъстваха участници в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване, ценовото предложение на участника бе подписано от всички членове на 

комисията. 

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Ронос” ООД гр. София. 

        Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Доставка на 

консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – 

Кърджали” е в размер на 14 148 лв. /четиринадесет хиляди сто четиридесет и осем лева/ без 

ДДС. Предлаганата цена не надвишава обявения от Възложителя финансов ресурс. 

Поради факта, че в настоящото заседание не присъстваха участници в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване, ценовото предложение на участника бе подписано от всички членове на 

комисията. 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Офис Експрес Сървис” 

АД гр. Варна. 

        Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Доставка на 

консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – 

Кърджали” е в размер на 11 102,50 лв. /единадесет хиляди сто и два лева и петдесет стотинки/ 

без ДДС. Предлаганата цена не надвишава обявения от Възложителя финансов ресурс. 

Поради факта, че в настоящото заседание не присъстваха участници в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване, ценовото предложение на участника бе подписано от всички членове на 

комисията. 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Сиенсис” АД гр. София. 

        Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Доставка на 

консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – 

Кърджали” е в размер на 11 835 лв. /единадесет хиляди осемстотин тридесет и пет лева/ без 

ДДС. Предлаганата цена не надвишава обявения от Възложителя финансов ресурс. 

Поради факта, че в настоящото заседание не присъстваха участници в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване, ценовото предложение на участника бе подписано от всички членове на 

комисията. 

  С това публичната част на заседанието приключи. 

 Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа подробно 

ценовите предложения на допуснатите участници. Комисията извърши проверка на ценовите 

предложения за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно условията поставени от 

Възложителя. Комисията установи, че предложените ценови параметри на участниците 

съдържат „Ценово предложение“ и Приложение № 1, неразделна част към него. При проверка 



 

на ценовите предложения на участниците не бяха открити аритметични грешки или други 

пропуски и несъответствия с поставените от Възложителя изисквания. Предложените от 

участниците количества на отделните видове консумативи съответстват на посочените от 

Възложителя такива в документацията към поръчката. Произведенията на количествата 

консумативи и предложените от участниците единични цени, посочени в Приложения № 1 са 

изчислени правилно. Сбора от произведенията на единичните цени на отделните видове 

консумативи и посочените от Възложителя количества, съвпада с посочената в ценовото 

предложение обща цена за изпълнение на поръчката. Ценовите предложения на участниците са 

изготвени съобразно приложения към документацията образец на ценово предложение, при 

спазване на изискванията на Възложителя и предложената обща цена (без включен ДДС) за 

цялостно изпълнение на поръчката не надвишава обявения от Възложителя финансов ресурс. 

 В съответствие с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 

Комисията извърши проверка за наличие на ценово предложение, което е с над 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници и 

установи наличие на такова по отношение на участника Кооперация „Панда” - гр. София.  
Предвид гореизложеното, Комисията единодушно реши, на основание чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, писмено да уведоми участника за установеното обстоятелство и да му предостави 

възможност в срок от 5 дни от получаване на писмото да представи подробна писмена 

обосновка относно начина на образуване на ценовото предложение, съдържащо се в неговата 

оферта. 
 

 Председателят на Комисията уведоми членовете на комисията, че следващото заседание 

ще се проведе след изтичане на срока за представяне на писмената обосновка от страна на  

Кооперация „Панда” - гр. София и закри заседанието. 
 Председателят на комисията предаде цялата документация към настоящата обществена 

поръчка на отговорното лице по Заповед № 1015-08-80 / 03.06.2016г. за съхранението й до 

провеждането на следващото заседание.  
 

Настоящия протокол е съставен на 16.12.2016 г. и се състои от 3 /три/ страници. 

 

 

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

 

Членове:  ...............*.................. 

      Емилия Кючукова 
                                                                                           

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

      .................*.................. 
                                                                                                Светломира Димитрова 

 

         ..................*..................  

         Любомир Макаков 

 
 

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


