
1 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.    

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 

УТВЪРДИЛ: *………………. 
СВИЛЕНА ЯНЧИНА 

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-КЪРДЖАЛИ 

ДАТА:   29.08.2016 г. 
 

 Д О К Л А Д 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки  

и чл.60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  

 

ОТНОСНО: Резултатите от работата на комисията във връзка с проведена открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите 

на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции“. 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

          В изпълнение на Заповед №1016-40-465/22.04.2016г. на Управителя на НОИ с Ваше решение 

№1040-08-4 от 20.06.2016г., публикувано обявление в регистъра на Агенцията по обществени 

поръчки на 23.06.2016г. под № 00145-2016-0097 и в “Официален вестник” на ЕС - бр.121 от 

25.06.2016 г. е открита за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции: Обособена позиция 

№1 Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка 

на хартиени материали, съгласно Приложение №2“.  
   На основание чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки с Ваша Заповед № 1015-08-98/ 

29.07.2016 г. е създадена комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите, 

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

на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции: 

Обособена позиция №1 Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1; Обособена 

позиция №2: Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“ в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1. Галина Войнова-Стоева - Главен експерт в отдел „Административен“; 

   ЧЛЕНОВЕ:             2. Деян Янев - Юрисконсулт в отдел  „Административен“;  

                          3. Живко Мавродиев - Началник на отдел „КПК”; 

                                     4. Радка Иванова - Старши експерт  в  отдел „Административен”; 

                                     5. Дочка Пашова -  Старши счетоводител в ТП на НОИ-Кърджали.  

  В хода на работата на комисията не настъпиха промени в нейния състав, като не се наложи да 

се изменят сроковете и задачите, поставени за работата на комисията.  

  На 29.07.2016 г. в 14.00 часа, в зала 312, в сградата на ТП на НОИ - Кърджали на ул.“Булаир” 

№ 35 се проведе първото заседание на комисията, назначена със Заповед № 1015-08-98/29.07.2016 г., 

което беше публично, но на него не присъстваха представители на участниците или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.   

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

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

комисията по Заповед № 1015-08-98 /29.07.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, следните 

документи:  

1. Списък на постъпилите оферти; 
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2. 3 /три/ броя оферти – запечатани в непрозрачна опаковка и с отбелязан входящ номер, дата 

и час на подаване; 

Заседанието започна, като председателят на комисията обяви състава й съгласно Заповед № 

1015-08-98/29.07.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, предмета на обществената 

поръчка, списъка с участниците и  подадените оферти. 

Всички членовете на комисията попълниха 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, след което се пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване в 

деловодството на ТП на НОИ – Кърджали както следва: 

1. Първата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ-Кърджали, регистрирана с вх.№ 

1028-08-7 на 26.07.2016г. в 09:22ч. е от участника „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД -гр.София. 

2. Втората постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ-Кърджали, регистрирана с вх.№ 

1028-08-8 на 27.07.2016г. в 12:23ч. е от участника „АТС-България” ООД - гр.София. 

3. Третата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ-Кърджали, регистрирана с вх.№ 

1028-08-9 на 28.07.2016г. в 10:47ч. е от участника „Офис експрес сървис” АД – гр.Варна. 

Комисията оповести съдържанието в опаковките на участниците, като констатира по два 

отделни, запечатани, непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена 

позиция №1 „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“ и „Предлагани ценови 

параметри по обособена позиция №2 „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“. 

 От представените документи, комисията установи, че всички участници в процедурата са  

подали оферта и за двете обособени позиции в настоящата обществена поръчка. 

 Поради това, че на заседанието не се явиха представители на участниците или техни 

упълномощени представители „Техническите предложения” и запечатаните пликове с надпис: 

„Предлагани ценови параметри” се подписаха единствено от  членовете на комисията.  

При отваряне на опаковката на участника „Офис експрес сървис”АД – гр.Варна, комисията 

констатира наличието на запечатан непрозрачен плик с надпис „Актуален каталог с цени на 

артикулите. Важно: Да не се отваря преди отварянето на ценовите оферти“. 

 След като взе предвид определението за „Ценово предложение“ дадено от законодателя в 

разпоредбите на чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП, комисията реши да приеме представения запечатан 

непрозрачен плик с надпис: „Актуален каталог с цени на артикулите. Важно: Да не се отваря преди 

отварянето на ценовите оферти“ като част от ценовото предложение на участника. Пликът се подписа 

от всички членове на комисията. 

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършване на горецитираните 

действия. 

На 02.08.2016г. в 10.00ч. в административната сграда на ТП на НОИ-Кърджали, комисията 

продължи своята работата в закрито заседание, като на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, разгледа 

представените от участниците документи за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.  

 Комисията констатира непълнота на подадените данни в офертата на „АТС-България” ООД 

- гр. София и несъответствие на информацията, представена от участника „Офис експрес сървис” 

АД – гр. Варна. 
 На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията реши да се изпрати протокол №1 от 

02.08.2016г. на участниците в настоящата обществена поръчка в деня на публикуването му в профила 

на купувача. 

      След изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията се събра на следващото закрито 

заседание. 

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 и установи, че всички документи, 

представени от участниците са надлежно оформени, подписани и подпечатани, съответстващи с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в 

обявлението и в документацията към настоящата 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 
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Възложителя, комисията взе решение да допусне до разглеждане на Техническите предложения  

всички участници в процедурата.  

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, в същото заседание комисията разгледа техническите 

предложения на всеки от участниците за съответствието им с предварително обявените от 

Възложителя условия и установи, че представените от участниците Технически предложения за 

изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 „Доставка на офис материали, съгласно 

Приложение №1“ и за обособена позиция №2 „Доставка на хартиени материали, съгласно 

Приложение №2“ съответстват изцяло на обявените от Възложителя условия. Предвид 

гореизложеното, комисията реши, че допуска до отваряне на ценовите предложения и тримата 

участници. 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията взе решение следващото заседание да се 

проведе на 18.08.2016 г. от 14.00 часа в зала № 312, в сградата на ТП на НОИ – Кърджали и оповести, 

чрез съобщение, публикувано в профила на купувача на 15.08.2016г., датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите предложения.  

На 18.08.2016г. в 14.00 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се проведе 

второто публично заседание на комисията, назначена със Заповед № 1015-08-98 / 29.07.2016 г. на 

Директора на ТП на НОИ – Кърджали. 

На заседанието за отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция №1 „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“ и „Предлагани 

ценови параметри по обособена позиция №2 „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение 

№2“ и плика с надпис: „Актуален каталог с цени на артикулите. Важно: Да не се отваря преди 

отварянето на ценовите оферти“ по реда на постъпване на офертите на участниците в деловодството 

на ТП на НОИ-Кърджали. 

          Поради факта, че на заседанието не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, 

ценовите предложения на участниците по обособена позиция №1 „Доставка на офис материали, 

съгласно Приложение №1“ и обособена позиция №2 „Доставка на хартиени материали, съгласно 

Приложение №2“ бе подписано само от членовете на комисията. 

 Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършване на горецитираните 

действия. 

 На 19.08.2016г. в 10.30 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се проведе 

закрито заседание на Комисията за установяване на съответствие на ценовите предложения на 

участниците с изискванията поставени от Възложителя по обособена позиция №1 „Доставка на офис 

материали, съгласно Приложение №1“ и по обособена позиция №2 „Доставка на хартиени материали, 

съгласно Приложение №2“. 

Комисията извърши проверка на данните, посочени в Приложение №1, неразделна част от 

ценовите предложения на участниците по обособена позиция №1: „Доставка на офис материали, 

съгласно Приложение №1“ и данните, посочени в Приложение №2, неразделна част от ценовите 

предложения на участниците по обособена позиция №2 „Доставка на хартиени материали, съгласно 

Приложение №2“ в следната последователност: 

Комисията извърши проверка на прогнозните количества офис материали, посочени в 

Приложение №1, и прогнозните количества хартиени материали, посочени в Приложени №2 с 

количествата, посочени в техническите спецификации към поръчката и не откри несъответствие. 

Извърши се аритметична проверка на произведенията на прогнозните количества и 

предложените от участниците единични цени на всички видове офис материали, посочени в 

Приложение №1  и Приложение №2 , като комисията не откри несъответствие.   

Комисията провери съответствието на общата цена, посочена от участниците в Приложение №1 

и Приложение №2, с предложената обща цена в ценовите им предложения по обособена позиция №1 

и по обособена позиция №2, като не откри несъответствие. 

След направеното разглеждане на ценовите предложения на участниците по обособена позиция 

№1 „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“, съответно по обособена позиция 

№2 „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“ и установено съответствие с 
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изискванията на Възложителя, комисията реши да допусне до класиране по обособена позиция №1 

„Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“, съответно по обособена позиция №2 

„Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“  офертите на всички участници в 

настоящата процедура.  

С оглед наличието на три оферти достигнали до етап класиране, съгласно чл.72, ал.1 от Закона 

за обществените поръчки, комисията извърши проверка за наличие на ценово предложение, което е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите 

участници по същия показател на оценка – най-ниска цена по обособена позиция №1 „Доставка на 

офис материали, съгласно Приложение №1“, съответно по обособена позиция №2 „Доставка на 

хартиени материали, съгласно Приложение №2“ и не установи наличието на такова предложение. 

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 по обособена позиция №1 „Доставка 

на офис материали, съгласно Приложение №1“, определена от Възложителя в размер на  5 300,00 

лв. /пет хиляди и триста лева/ без ДДС,  Комисията предлага на Възложителя следното класиране на 

участниците с предлагани цени: 

На първо място: „Офис експрес сървис” АД – гр. Варна- 2244,70 лв. без ДДС; 

На второ място: „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД - гр. София- 2386,70 лв. без ДДС; 

На трето място: .„АТС-България” ООД - гр. София- 3201,00 лв. без ДДС. 

 

 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, представени са 

всички необходими документи и информация и стойността на предложената обща цена за изпълнение 

на поръчката по обособена позиция №1 „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“, 

в размер на 2 244,70 лв. /две хиляди двеста четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки/ без 

ДДС представлява най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№1 „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“, която не надвишава прогнозната 

стойност, определена от Възложителя в размер на 5 300,00 лв. /пет хиляди и триста лева/ без ДДС.   

Комисията счита, че за участникът „Офис експрес сървис” АД – гр. Варна са изпълнени 

условията на чл.109 от ЗОП и съгласно чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на 

Възложителя изпълнението на поръчката по обособена позиция №1: „Доставка на офис материали, 

съгласно Приложение №1“ да бъде възложено на класирания на първо място участник: „Офис 

експрес сървис” АД - гр. Варна. 

   Няма правно основание за прекратяване на процедурата по обособена позиция №1: „Доставка 

на офис материали, съгласно Приложение №1“ 
 

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 по обособена позиция №2 

„Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“, определена от Възложителя в 

размер на 8 040,00 лв. /осем хиляди и четиридесет лева/ без ДДС, Комисията предлага на 

Възложителя следното класиране на участниците с предлагани цени: 

       На първо място: „Офис експрес сървис” АД – гр. Варна- 4691,86 лв. без ДДС; 

       На второ място: .„АТС-България” ООД - гр. София- 5494,15 лв. без ДДС; 

       На трето място: „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД -гр. София- 5767,56 лв. без ДДС. 

       

       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 
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изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия, представени са 

всички необходими документи и информация и стойността на предложената обща цена за изпълнение 

на поръчката по обособена позиция №2: „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение 

№2“ в размер на 4 691,86 лв. /четири хиляди шестстотин деветдесет и един лева и осемдесет и шест 

стотинки/ без ДДС представлява най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция №2: „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“, която не 

надвишава прогнозната стойност, определена от Възложителя в размер на 8 040,00 лв. /осем хиляди и 

четиридесет лева/ без ДДС.   

Комисията счита, че за участникът „Офис експрес сървис” АД – гр. Варна са изпълнени 

условията на чл.109 от ЗОП и съгласно чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на 

Възложителя изпълнението на поръчката по обособена позиция №2 „Доставка на хартиени 

материали, съгласно Приложение №2“ да бъде възложено на класирания на първо място участник: 

„Офис експрес сървис” АД – гр. Варна. 

Няма правно основание за прекратяване на процедурата по обособена позиция №2 „Доставка на 

хартиени материали, съгласно Приложение №2“ 

 

Тъй като Възложителят е посочил в обявлението към процедурата, че не ограничава броя на 

обособените позиции, за които участниците могат да подават оферти, на основание чл. 46, ал.5 и ал.6 

от ЗОП, Възложителят може да възложи изпълнението  по  обособена позиция №1: „Доставка на 

офис материали, съгласно Приложение №1“ и по обособена позиция №2 „Доставка на хартиени 

материали, съгласно Приложение №2“ на един и същ изпълнител. 

 

Настоящият доклад е съставен на 19.06.2016г. и се състои от 5 страници. 

 

Приложения съгласно чл.60 ал.2 от ППЗОП : 1. Предавателно-приемателен протокол – 1 бр. 

                           2. Списък с постъпилите оферти – 1 бр. 

                                                     3. Оферти - 3 бр. 

                                                    4. Присъствени листове – 2 бр. 

                             5. Декларации по чл.51, ал.8  и 13 от ППЗОП – 5 бр. 

                              6. Протоколи от работата на комисията –  4 бр. 

                             7. Сравнителни таблици – 2 бр.   

 

 

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

                                                                                                               Галина Войнова-Стоева 

 

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

   Деян Янев 

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

   Живко Мавродиев 

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

                                                                                   Радка Иванова 

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

       Дочка Пашова   

     

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ – получил доклада на 24.08.2016 г. 

 

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

                СВИЛЕНА ЯНЧИНА                            

        Директор на ТП на НОИ - Кърджали 
                 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.    
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Таблица за сравнение на посочените от участниците общи цени за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция №1. 

 

 

 

Участник: Обща цена на офертата: 

„Офис експрес сървис” АД - гр.Варна   2 244,70 лв. без ДДС 

„Менижмън бизнес машин” ООД - гр.София   2 386,70 лв. без ДДС 

„АТС-България” ООД - гр.София   3 201,00 лв. без ДДС 

 

 

(2 386,70+ 3 201,00) :  2 =  2 793,85; 2 793,85 * 20% =   558,77 ; 2 793,85 -  558,77  = 2 235,08 без ДДС <  2 244,70 лв. без 

ДДС. 

(2 244,70+ 3 201,00) :  2 =  2 722,85; 2 722,85 * 20% =   544,57 ; 2 722,85 -  544,57  = 2 178,28 без ДДС <  2 386,70 лв. без 

ДДС. 

(2 244,70+ 2 386,70) :  2 =  2 315,70; 2 315,70 * 20% =   463,14 ; 2 315,70 -  463,14  = 1 852,56 без ДДС <  3 201,00 лв. без 

ДДС. 

 

Ценово предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на ценовите предложения на останалите участници: не е налице.  

 

Ценово предложение, надвишаващо прогнозната стойност на поръчката – 5300,00  без ДДС: не е 

налице.  
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Таблица за сравнение на посочените от участниците общи цени за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция №2. 

 

 
 

Участник: Обща цена на офертата: 

„Офис експрес сървис” АД - гр.Варна   4 691,86 лв. без ДДС 

„АТС-България” ООД - гр.София    5 494,15 лв. без ДДС 

„Менижмън бизнес машин” ООД - гр.София   5 767,56 лв. без ДДС 

 

 

(5 494,15+ 5 767,56) :  2 =  5 630,86; 5 630,86 * 20%  =  1126,17 ; 5 630,86 - 1126,17  = 4 504,69 без ДДС <  4 691,86 лв. 

без ДДС. 

(4 691,86+ 5 767,56) :  2 =  5 229,71; 5 229,71 * 20%  =  1045,94 ; 5 229,71 - 1045,94  = 4 183,77 без ДДС <   5 494,04 лв. 

без ДДС. 

(4 691,86+ 5 494,15) :  2 =  5 093,01; 5 093,01 * 20%  =  1018,60 ; 5 093,01 - 1018,60  = 4 074,41 без ДДС <   5 767,01 лв. 

без ДДС. 

 

Ценово предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на ценовите предложения на останалите участници: не е налице.  

 

Ценово предложение, надвишаващо прогнозната стойност на поръчката – 8030,00 без ДДС: не е 

налице.  

 


