
 

6600, гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35,  тел.: +359361664, 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  и чл.56 от ППЗОП 

 

Днес 15.08.2016 г. в 10.00 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул.“Булаир” № 35 се 

проведе закрито заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1015-08-98 / 29.07.2016 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 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“, открита с решение 

№ 1040-08-4 от 20.06.2016г. на Директора на ТП на НОИ - Кърджали, публикувано обявление в 

регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 23.06.2016 г. под № 00145-2016-0097 и в 

“Официален вестник” на ЕС- бр.121 от 25.06.2016 г. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Комисия в 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.  

  

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. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-9#1 на 08.08.2016г. в 

9:56ч. на участника „Офис експрес сървис” АД – гр.Варна.  

2. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-8#1 на 08.08.2016г. в 

10:52ч.  на участника „АТС-България” 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. 

 

Допълнителни документи  на участника „АТС-България” 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 данните в 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. 

  

След като разгледа обстойно документите на участника, както и допълнително 

представените такива,  комисията констатира, че: 

 

Всички документи, представени от участника 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. 

 

Допълнителни 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/. 

2. Официално писмо от името на участника. 

3. Писмо №ZEOBG999ZHE160729-1 от 29.07.2016г. от Германише Лойд България ЕООД. 

 

Участникът представя нов ЕЕДОП, в който декларира в част  IV, буква „Г“, че може да 

представи сертификат, доказващ че е внедрил системите за управление на качеството – ISO 

9001:2008.  С писмо №ZEOBG999ZHE160729-1 от 29.07.2016г., Германише Лойд България ЕООД, 

уведомява всички заинтересовани лица, че проведения одит за ресертификация  на участника е 

приключил с положителен резултат, като предстои издаването на сертификат с №175190-2016-AQ-

Rva на български и на английски език със срок на валидност до 15.09.2018г.  

 

След като разгледа обстойно документите на участника, както и допълнително 

представените такива,  комисията констатира, че: 

 

Всички документи, представени от участника 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 Възложителя, комисията взе следното решение:  

 

Допуска до разглеждане на Техническите предложения  следните участниците :  

 „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД -гр.София. 

     „АТС-България” ООД - гр.София 

     „Офис експрес сървис” АД – гр.Варна 
 

 На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа техническите предложения за 

съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия. 

 

„Мениджмънт Бизнес Машин” ООД -гр.София   

  

  Комисията установи, че представените от участника 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. 

 

     „АТС-България” ООД - гр.София 
 



 

 Комисията установи, че представените от участника 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. 

 

„Офис експрес сървис” АД – гр.Варна 

 

 Комисията установи, че представените от участника 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: 

 

Допуска до отваряне на Ценовите предложения следните участниците :  

 „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД -гр.София. 

     „АТС-България” ООД - гр.София 

     „Офис експрес сървис” АД – гр.Варна 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията реши, че следващото заседание ще се 

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

Заседанието е публично, като при отварянето на офертите могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване.  

 

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат оповестени в профила на 

купувача на адреса на Възложителя, най-малко чрез съобщение, не по-късно от 15.08.2016г.   

 

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 

провеждане на следващото заседание. 

Председателят на комисията закри заседанието. 

 

Настоящия протокол е съставен на 15.08.2016 г. и се състои от 3 страници. 

 

 

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

                                                                                                               Галина Войнова-Стоева 

 

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

   Деян Янев 

                                                                                           

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

   Живко Мавродиев 

      

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

                                                                                   Радка Иванова 

 

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

       Дочка Пашова                     

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.    


