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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 5 

за оценка и класиране на офертите 
 

Днес, 03.01.2017 г. в 09.00 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. и 

изменена със заповед № 1015-08-163 / 22.12.2016 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”. Съгласно 

Заповед № 1015-08-163 / 22.12.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Кърджали е извършена 

промяна в състава на комисията назначената със Заповед № 1015-08-153 / 21.11.2016г. на 

Директора на ТП на НОИ – Кърджали, като е  определено, поради използване на платен годишен 

отпуск от Светломира Димитрова – главен експерт в отдел „Административен“ и невъзможност 

за изпълняване на задълженията си в качеството й на член на комисията, да бъде замествана от 

Галина Войнова-Стоева – главен експерт в отдел „Административен“ за периода от 03.01.2017 г. 

до 06.01.2017 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.  Галина Войнова-Стоева – Главен експерт в отдел „Административен“.  
                        5.  Любомир Макаков- Старши експерт в отдел „Административен“. 

  

Преди започване на заседанието Галина Войнова-Стоева, в присъствието на останалите 

членове на Комисията се запозна със списъка на подадените оферти, документацията за 

провеждане на процедурата и действията на Комисията до датата на днешното заседание, след 

което попълни декларация в съответствие с изискванията на чл.51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП за 

липсата на обстоятелства по чл.103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

 

С писмо № 1028-08-19#1 / 16.12.2016г., Комисията уведоми участника Кооперация 

„Панда“ - гр. София, че ценовото му предложение е с над 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на ценовите предложения на останалите участници в процедурата и на основание чл. 

72, ал.1 от Закона за обществените поръчки 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. Цитираното писмо е получено от 

участника на 19.12.2016 г. 
Комисията установи, че до указания от Комисията срок (в случая 27.12.2016 г. вкл.), 

участникът Кооперация „Панда“ - гр. София не е представил писмена обосновка, с която да 

изпълни изискванията на Възложителя. Позовавайки се на разпоредбата на чл. 107, т. 3 от Закона 

за обществените поръчки, комисията счита, че участникът Кооперация „Панда“ - гр. София 



 

следва да бъде предложен за отстраняване от процедурата, тъй като не е представил в срок 

обосновката по чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки. 
 

  

 Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на допуснатите до 

класиране участници, както следва: 

  „АТС - България” ООД гр.София 

„Ронос” ООД гр. София 

„Офис Експрес Сървис” АД гр. Варна 

„Сиенсис” АД гр. София 

 

  Въз основа на резултатите от извършения предварителен подбор за съответствие на 

документите и информацията с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, извършеното разглеждане и оценка на офертите на участниците за 

съответствието им с изискванията на Възложителя, с оглед предварително обявения критерий за 

оценка - „най-ниска цена“, която да не надвишава прогнозната стойност на поръчката, 

определена от Възложителя в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС, 

Комисията предлага на Възложителя следното класиране на участниците: 
   

  На първо място: „АТС - България” ООД гр.София 

      Мотивите на комисията са следните: 
    Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и участникът 

е представил всички необходими документи и информация. Стойността на предложената обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 578,49 лв. /десет хиляди петстотин седемдесет и 

осем лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката, определена от Възложителя в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без 

ДДС и представлява най-ниската предложена цена за изпълнението й.  

 

           На второ място: „Офис Експрес Сървис” АД гр. Варна 

      Мотивите на комисията са следните: 
   Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и участникът 

е представил всички необходими документи и информация. Стойността на предложената обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 11 102,50 лв. /единадесет хиляди сто и два лева и 

петдесет стотинки/ без ДДС не надвишава прогнозната стойност на поръчката, определена от 

Възложителя в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС и представлява втората 

по големина най-ниска предложена цена за изпълнението й.  

 

На трето място: „Сиенсис” АД гр. София 

       Мотивите на комисията са следните: 
    Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и участникът 

е представил всички необходими документи и информация. Стойността на предложената обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 11 835 лв. /единадесет хиляди осемстотин тридесет 

и пет лева/ без ДДС не надвишава прогнозната стойност на поръчката, определена от 

Възложителя в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС и представлява третата 



 

по големина най-ниска предложена цена за изпълнението й.  

 

На четвърто място: „Ронос” ООД гр. София 

       Мотивите на комисията са следните: 
    Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и участникът 

е представил всички необходими документи и информация. Стойността на предложената обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 14 148 лв. /четиринадесет хиляди сто четиридесет и 

осем лева/ без ДДС не надвишава прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя 

в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС и представлява четвъртата по 

големина най-ниска предложена цена за изпълнението й.          
  

 С оглед направеното класиране и предварително обявените условия, Комисията 

предлага на Възложителя изпълнението на поръчката с предмет: „Доставка на 

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

да бъде възложено на класирания на първо място участник: „АТС - България” ООД 

гр.София. 

 

Председателят на комисията 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 

предаването й на Възложителя. 
 

Настоящия протокол е съставен на 03.01.2017 г. и се състои от 3 /три/ страници. 

 

 
        КОМИСИЯ:       *        Председател:    ..................*................ 

              Мария Пачилова                
 

Членове:  ..................*................ 
      Емилия Кючукова 

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

                                                                                      Галина Войнова-Стоева 
 

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

 

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


