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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 3 

На основание чл.57 от ППЗОП 

 

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

проведе публично 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.  

 

В настоящото публично заседание за отваряне на офертите не присъстваха представители 

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

масово осведомяване. 

Съгласно решение на комисията в Протокол №2, съставен на 15.08.2016г. и установено 

съответствие с изискванията на Възложителя, комисията пристъпи към отваряне на запечатаните, 

непрозрачни пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция №1 и 

обособена позиция №2, съдържащи се в офертите на участниците, по реда на постъпването им в 

деловодството на ТП на НОИ-Кърджали. 

          Плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №1: „Доставка на 

офис материали, съгласно Приложение №1“ на участника „Мениджмънт Бизнес Машин” 

ООД -гр.София. 

 Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката  по обособена позиция 

№1 „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“ е в размер на 2 386,70 лв. /две 

хиляди триста осемдесет и шест лева и седемдесет стотинки/ без ДДС.  

 Предложената от участника отстъпка за всички видове офис материали по обособена 

позиция №1, непосочени в Приложение №1 е в размер на 5 % /пет процента/ от каталожната цена 

или актуалната ценова листа, в сила към момента на подаване на съответната заявка.  

          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 по обособена позиция №1 „Доставка на офис материали, 

съгласно Приложение №1“ бе подписано само от членовете на комисията. 

 

         Плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №2: „Доставка на 

хартиени материали, съгласно Приложение №2“ на участника „Мениджмънт Бизнес 

Машин” ООД -гр.София.  

Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№2: „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“ е в размер на 5 767,56 лв. /пет 

хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС.  

Предложената от участника отстъпка за всички видове хартиени материали по обособена 

позиция №2, непосочени в Приложение №2 е в размер на 5 % /пет процента/ от каталожната цена 

или актуалната ценова листа, в сила към момента на подаване на съответната заявка.  

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

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

 

           Плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №1: „Доставка на 

офис материали, съгласно Приложение №1“ на участника „АТС-България” ООД - гр.София. 

  Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№1: „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“ е в размер на 3 201,00 лв. /три 

хиляди двеста и един лева/ без ДДС.  

  Предложената от участника отстъпка за всички видове офис материали по обособена 

позиция №1, непосочени в Приложение №1 е в размер на 10 % /десет процента/ от каталожната 

цена или актуалната ценова листа, в сила към момента на подаване на съответната заявка.  

 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 по обособена позиция №1 „Доставка на офис материали, 

съгласно Приложение №1“ бе подписано само от членовете на комисията. 

 

           Плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №2: „Доставка на 

хартиени материали, съгласно Приложение №2“ на участника „АТС-България” ООД - 

гр.София. 

  Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№2: „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“ е в размер на 5 494,15 лв. /пет 

хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и петнадесет стотинки/ без ДДС.  

  Предложената от участника отстъпка за всички видове хартиени материали по обособена 

позиция №2, непосочени в Приложение №2 е в размер на 10 % /десет процента/ от каталожната 

цена или актуалната ценова листа, в сила към момента на подаване на съответната заявка.  

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

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

 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №1: „Доставка на 

офис материали, съгласно Приложение №1“ на участника „Офис експрес сървис” АД – 

гр.Варна. 

  Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№1: „Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1“ е в размер на 2 244,70 лв. /две 

хиляди двеста четиридесет и четири лев и седемдесет стотинки/ без ДДС.  

  Предложената от участника отстъпка за всички видове офис материали по обособена 

позиция №1, непосочени в Приложение №1 е в размер на 8 % /осем процента/ от каталожната 

цена или актуалната ценова листа, в сила към момента на подаване на съответната заявка.  

 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 по обособена позиция №1 „Доставка на офис материали, 

съгласно Приложение №1“ бе подписано само от членовете на комисията. 

  

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №2: „Доставка на 

хартиени материали, съгласно Приложение №2“ на участника „Офис експрес сървис” АД – 

гр.Варна. 

  Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№2: „Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2“ е в размер на 4 691,86 лв. 

/четири хиляди шестстотин деветдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки/ без ДДС.  

  Предложената от участника отстъпка за всички видове хартиени материали по обособена 

позиция №2, непосочени в Приложение №2 е в размер на 8 % /осем процента/ от каталожната 

цена или актуалната ценова листа, в сила към момента на подаване на съответната заявка.  

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

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

 

С това комисията приключи публичната част на заседанието. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че следващото заседание ще се проведе 

на 19.08.2016г в 10.30ч. в административната сграда на ТП на НОИ-Кърджали, стая 312. 

 

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. 

 

Настоящия протокол е съставен на 18.08.2016г. 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.    

                   


