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Д О К Л А Д 

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП 

 

            На  20.11.2019 година в 10.30 часа в гр. Търговище, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 

№ 1, стая 304, се проведе заседание във връзка с провеждането на  открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на канцеларски материали и 

принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище”  на назначената със Заповед № 

1015-25-147 / 20.11.2019 год. на директора на ТП на НОИ-Търговище, комисия в състав: 

 

Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт 

Членове: 1.Даниела Йорданова – гл.счетоводител 

                2.Марияна Димитрова – гл.експерт 

                           

            Председателят на комисията получи от Детелина Маркова - служител в 

деловодството, списък на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка 

като двамата подписаха протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Комисията установи, че са 

постъпили пет оферти, а именно от:  

 

            1.„Офис консумативи”  ООД – ЕИК 201417931, адрес: гр.Пловдив, ул. „Кукленско 

шосе” № 6-а, представлявано от Павел Димитров Стоянов и Петър Николов Георгиев – 

управители, с начин на представляване заедно и/или поотделно, с подадена оферта с вх. № 

1028-25-15/18.11.2019 г, 11:27 часа.  

 

            2. „ВТ – Трейд” ЕООД – ЕИК 201437250, адрес: гр.Пловдив, ул. „Училищна” №28,  

представлявано от Георги Румянов Вътков - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-

18/19.11.2019 г, 10:03 часа.  

 

            3. „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД – ЕИК 000708921, адрес: гр.София, бул. 

„Витоша” № 146, вх..Б, ап.5 ,  представлявано от Павел Стоянов Петров - управител, с 

подадена оферта с вх. № 1028-25-19/19.11.2019 г, 11:55 часа.  

 

            4. Кооперация „Панда” – ЕИК 000885099, адрес: гр.София, бул. „Цариградско 

шосе” № 139,  представлявано от Елка Николова Каменова-Цанкова - председател, с 

подадена оферта с вх. № 1028-25-21/19.11.2019 г, 15:19 часа. 

 

            5. „Офис Експрес Сървис” АД – ЕИК 201380867, адрес: гр.Варна, Западна 

промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето” № 17 ,  представлявано от Николай Иванов 

Нанков - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-22/19.11.2019 г, 16:18 часа.  

 

            На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха декларации 

относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и пристъпиха към отваряне на офертите. 

 

            На заседанието не присъстваха представители на  участниците в процедурата, 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

            Комисията пристъпи към отваряне на офертите. 



2 

 

 

            1.„Офис консумативи”  ООД 

            Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 

с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

            При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 

             - техническо предложение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     

             - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

            Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

            2. „ВТ – Трейд” ЕООД 

            Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 

с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

            При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 

             - техническо предложение 

             - списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, заедно с 3 броя референции за добро изпълнение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     

             - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

            Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

            3. „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД 

            Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 

с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

            При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 

             - техническо предложение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     
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             - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

            Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

            4. Кооперация „Панда” 

            Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 

с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

            При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 

             - техническо предложение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     

             - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

            Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

            5. „Офис Експрес Сървис” АД 

            Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 

с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

            При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 

             - техническо предложение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     

             - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

            Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

            След извършване на тези проверки по съдържащите се в офертите документи, 

публичната част на заседанието приключи. 

 

             Комисията продължи работата си на закрито заседание като пристъпи към 

разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците  за 
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съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя в обявлението за обществената поръчка. 

 

             1.„Офис консумативи”  ООД 

             Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 

регистър по ЕИК на участника, която се прилага към досието на обществената поръчка. 

             Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представените от „Офис консумативи” ООД 2 броя електронен Единен европейски 

документ за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).   

             Участникът е декларирал 3 дейности  с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени за последните три години, с което изпълнява 

поставените от Възложителя минимални изисквания. Комисията направи проверки за 

наличие на изпълнени договори по обществени поръчки с идентичен или сходен предмет 

на дейност, посочени от участника, за което са приложени разпечатки в досието на 

поръчката. 

             Комисията реши, че участникът „Офис консумативи” ООД отговаря на 

изискванията на Възложителя, поставени към личното състояние и критериите за подбор и 

го допуска към следващия етап по разглеждане на техническото предложение. 

 

             2.„ВТ – Трейд” ЕООД 

             Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 

регистър по ЕИК на участника, която се прилага към досието на обществената поръчка. 

             Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представения от „ВТ – Трейд” ЕООД  електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (е-ЕЕДОП).   

             Участникът е декларирал 3 дейности  с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени за последните три години, с което изпълнява 

поставените от Възложителя минимални изисквания. Участникът е приложил референции 

за добро изпълнение за посочените дейности. 

             Комисията реши, че участникът „ВТ – Трейд” ЕООД отговаря на изискванията на 

Възложителя, поставени към личното състояние и критериите за подбор и го допуска към 

следващия етап по разглеждане на техническото предложение. 

 

             3. „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД 

             Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 

регистър по ЕИК на участника, която се прилага към досието на обществената поръчка. 

             Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представения от „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД  електронен Единен европейски 

документ за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).   

             Участникът е декларирал 4 дейности  с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени за последните три години, с което изпълнява 

поставените от Възложителя минимални изисквания. Комисията направи проверки в РОП 

за наличие на изпълнени договори по обществените поръчки с идентичен или сходен 

предмет на дейност, посочени от участника, за което са приложени разпечатки в досието 

на поръчката. 
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             Комисията реши, че участникът „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД  отговаря 

на изискванията на Възложителя, поставени към личното състояние и критериите за 

подбор и го допуска към следващия етап по разглеждане на техническото предложение. 

 

             4. Кооперация „Панда” 

             Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 

регистър по ЕИК на участника, която се прилага към досието на обществената поръчка. 

             Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представения от Кооперация „Панда” електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (е-ЕЕДОП).   

             Участникът е декларирал 3 дейности  с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени за последните три години, с което изпълнява 

поставените от Възложителя минимални изисквания. Комисията направи проверки в РОП 

за наличие на изпълнени договори по обществените поръчки с идентичен или сходен 

предмет на дейност, посочени от участника, за което са приложени разпечатки в досието 

на поръчката. 

             Комисията реши, че участникът Кооперация „Панда” отговаря на изискванията 

на Възложителя, поставени към личното състояние и критериите за подбор и го допуска 

към следващия етап по разглеждане на техническото предложение. 

 

             5. „Офис Експрес Сървис” АД 

            Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 

регистър по ЕИК на участника, която се прилага към досието на обществената поръчка. 

             Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представения от „Офис Експрес Сървис” АД електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (е-ЕЕДОП).   

             Участникът е декларирал 3 дейности  с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени за последните три години, с което изпълнява 

поставените от Възложителя минимални изисквания. Комисията направи проверки  за 

наличие на изпълнени договори по обществените поръчки с идентичен или сходен предмет 

на дейност, посочени от участника, за което са приложени разпечатки в досието на 

поръчката. 

             Комисията реши, че участникът „Офис Експрес Сървис” АД отговаря на 

изискванията на Възложителя, поставени към личното състояние и критериите за подбор и 

го допуска към следващия етап по разглеждане на техническото предложение. 

 

            Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения 

на допуснатите до този етап участници. Комисията трябваше да извърши проверка за 

съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на 

поръчката – т.нар. технически спецификации.  

 

            „Офис консумативи”  ООД - Комисията извърши обстойна проверка на 

информацията, съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и 

приложените към него декларации. Всички документи са попълнени и подписани 

съобразно изискванията на Възложителя. Комисията установи, че участникът отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката – т.нар. 
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технически спецификации и го допуска до следващия етап по отваряне, разглеждане и 

оценка на ценовите предложения. 

 

           „ВТ – Трейд” ЕООД - Комисията извърши обстойна проверка на информацията, 

съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и приложените към 

него декларации. Всички документи са попълнени и подписани съобразно изискванията на 

Възложителя. Комисията установи, че участникът отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия за изпълнение на поръчката – т.нар. технически спецификации и го 

допуска до следващия етап по отваряне, разглеждане и оценка на ценовите предложения. 

 

          „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД - Комисията извърши обстойна проверка на 

информацията, съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и 

приложените към него декларации. Всички документи са попълнени и подписани 

съобразно изискванията на Възложителя. Комисията установи, че участникът отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката – т.нар. 

технически спецификации и го допуска до следващия етап по отваряне, разглеждане и 

оценка на ценовите предложения. 

 

          Кооперация „Панда” - Комисията извърши обстойна проверка на информацията, 

съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и приложените към 

него декларации. Всички документи са попълнени и подписани съобразно изискванията на 

Възложителя. Комисията установи, че участникът отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия за изпълнение на поръчката – т.нар. технически спецификации и го 

допуска до следващия етап по отваряне, разглеждане и оценка на ценовите предложения. 

 

          „Офис Експрес Сървис” АД - Комисията извърши обстойна проверка на 

информацията, съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и 

приложените към него декларации. Всички документи са попълнени и подписани 

съобразно изискванията на Възложителя. Комисията установи, че участникът отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката – т.нар. 

технически спецификации и го допуска до следващия етап по отваряне, разглеждане и 

оценка на ценовите предложения. 

 

          Комисията реши да отвори ценовите оферти участниците на 29.11.2019 г. в 10:30 

часа, в стая 304 на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище.  

           

          Работата на комисията приключи на 20.11.2019 г. в 15:50 часа. 

 

          Информация за датата, часа и мястото за провеждане на второто публично заседание 

на комисията, на което ще се отворят и обявят ценовите предложения на допуснатите 

участници, се публикува на профила на купувача. Беше спазено изискването периодът 

между датата на публикуване на това съобщение в профила на купувача и датата на 

заседанието за отваряне на ценовите предложения  да не е по-малък от 2 работни дни 

 

          На  29.11.2019 година, в 10:30 часа, в гр. Търговище, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 

№ 1, стая 304, се проведе второто публично заседание във връзка с провеждането на  

открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на 
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канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Търговище”  на 

назначената със Заповед № 1015-25-147 / 20.11.2019 год. на директора на ТП на НОИ-

Търговище  комисия.             

          Комисията разгледа  документите от плик „Предлагани ценови параметри” на  

участниците, допуснати до отваряне на ценовите предложения. 

          При отварянето на ценовите предложения не присъстваха  представители на  

участниците или представители на средствата за масово осведомяване. 

 

          Като критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта, съгласно 

обявлението на процедурата е определен  „най- ниска цена”.  

          Ценовите предложения на допуснатите участници са както следва : 

 

          1.„Офис консумативи”  ООД – ЕИК 201417931, адрес: гр.Пловдив, ул. „Кукленско 

шосе” № 6-а и адрес за кореспонденция гр.Варна, бул. „3-ти март”, складова база 

„Георгиев”, представлявано от Павел Димитров Стоянов и Петър Николов Георгиев – 

управители, с начин на представляване заедно и/или поотделно, с подадена оферта с вх. № 

1028-25-15/18.11.2019 г, 11:27 часа, с предложена обща цена за извършване на периодични 

доставки на канцеларски материали в размер на 4916.70 лева / четири хиляди 

деветстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС. 

          Ценовото предложение е изготвено по образец №3, заедно с попълнена КСС по 

образец №7 от документацията за участие, попълнени според изискванията на 

Възложителя, подписани и подпечатани. 

          Ценовото предложение включва и реквизитите банкова сметка и начин на плащане.   

          Комисията извърши проверка за допуснати сборни и технически грешки в ценовото 

предложение и КСС. Грешки не бяха открити.  

          Цената не надхвърля обявената от Възложителя максимална стойност на 

обществената поръчка. 

          Ценовото предложение и всички цени в КСС са коректно закръглени до втори 

десетичен знак след десетичната запетая. 

          Комисията не констатира наличието на хипотезата на чл.72 от ЗОП. 

 

          2. „ВТ – Трейд” ЕООД – ЕИК 201437250, адрес: гр.Пловдив, ул. „Училищна” №28 и 

седалище област Пловдив, община „Марица”, с.Труд, Стопански двор 2, представлявано от 

Георги Румянов Вътков - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-18/19.11.2019 г, 

10:03 часа, с предложена обща цена за извършване на периодични доставки на 

канцеларски материали в размер на 4860.67 лева / четири хиляди осемстотин и 

шестдесет лева и шестдесет и седем стотинки/. 

          Ценовото предложение е изготвено по образец №3, заедно с попълнена КСС по 

образец №7 от документацията за участие, подписани и подпечатани. 

          Ценовото предложение включва и реквизитите банкова сметка и начин на плащане.   

          Цената не надхвърля обявената от Възложителя максимална стойност на 

обществената поръчка. 

          Комисията извърши проверка за допуснати сборни и технически грешки в ценовото 

предложение и КСС и установи следното: 

          - единичните цени на всеки артикул са посочени до втори знак след десетичната 

запетая според изискванията на Възложителя; 
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          - при пресмятането на „обща цена без ДДС” по артикули  ( брой х единична цена) не 

е използвана посочената единична цена за съответния артикул по следните позиции: 

          Поз.15 - Картон цветен, А4 листи – брой 100 – ед.ц. 0.04 лв. – посочена обща цена 

3.80 лв., вярното е 4.00 лв. 

          Поз.16 – Картон бял, А4 листи – брой 50 – ед.ц. 0.04 лв. – посочена обща цена 1.75 

лв., вярното е 2.00 лв. 

          Поз.17 – Картон цветен формат А1… - брой 150 – ед.ц. 0.11 лв. – посочена обща 

цена 15.75 лв., вярното е 16.50 лв. 

          Поз.53 – Плик, малък бял, р-р11.4/16.2 см, самозалепващ – брой 13000 – ед.ц. 0.02 лв. 

– посочена обща цена 221 лв., вярното е 260 лв. 

          Поз.54 – Плик бял с прозорче, р-р 11/22 см, самозалепващ, с ляв прозорец – брой 

25000 - ед.ц. – 0,03 лв. - посочена обща цена 675 лв., вярното е 750 лв. 

          Поз.56 – Плик среден бял, р-р16.2/22.9 см, самозалепващ – брой 2000 – ед.ц. 0,03 лв. 

- посочена обща цена 66 лв., вярното е 60 лв. 

          Поз.57 - Плик среден бял, р-р16.2/22.9 см, самозалепващ, с десен прозорец – брой 

3000 – ед.ц. 0.04 лв. - посочена обща цена 117 лв., вярното е 120 лв. 

          Поз.58 - Плик среден бял, р-р16.2/22.9 см, самозалепващ, с ляв прозорец – брой 3000 

– ед.ц. 0.04 лв. - посочена обща цена 117 лв., вярното е 120 лв. 

          Поз.60 – Плик голям, бял, р-р 30/40 см, самозалепващ – брой 1500 – ед.ц. 0.12 лв. - 

посочена обща цена 184.50 лв., вярното е 180 лв. 

  

          В резултат на това посочената от участника в ценовото предложение обща цена за 

изпълнение на поръчката е занижена със 110.70 лева. 

 

          Комисията счита, че ценовото предложение на участника не отговаря на условията 

на Възложителя, отразени в документацията на обществената поръчка. Възложителят е 

посочил, че при допуснати сборни и технически грешки в ценовото предложение и КСС 

към него, офертата на кандидата се отстранява и не участва в класирането. 

 

          Комисията единодушно реши: 

Предлага на Възложителя да отстрани от процедурата участника „ВТ – Трейд” 

ЕООД – ЕИК 201437250,  с адрес гр.Пловдив, ул. „Училищна” №28, със седалище 

област Пловдив, община „Марица”, с.Труд, Стопански двор 2, представлявано от 

Георги Румянов Вътков - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-18/19.11.2019 

г. Участникът не се допуска до оценка и класиране на ценовото предложение по 

обявения критерий за възлагане „най-ниска цена”. 

 

          3. „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД – ЕИК 000708921, адрес: гр.София, бул. 

„Витоша” № 146, вх..Б, ап.5 ,  представлявано от Павел Стоянов Петров - управител, с 

подадена оферта с вх. № 1028-25-19/19.11.2019 г, 11:55 часа, с предложена обща цена за 

извършване на периодични доставки на канцеларски материали в размер на 6076.92 лева / 

шест хиляди седемдесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС. 

          Ценовото предложение е изготвено по образец №3, заедно с попълнена КСС по 

образец №7 от документацията за участие, попълнени според изискванията на 

Възложителя, подписани и подпечатани. 

          Ценовото предложение включва и реквизитите банкова сметка и начин на плащане.   
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          Комисията извърши проверка за допуснати сборни и технически грешки в ценовото 

предложение и КСС. Грешки не бяха открити.  

          Цената не надхвърля обявената от Възложителя максимална стойност на 

обществената поръчка. 

          Ценовото предложение и всички цени в КСС са коректно закръглени до втори 

десетичен знак след десетичната запетая. 

          Комисията не констатира наличието на хипотезата на чл.72 от ЗОП. 

                   

          4. Кооперация „Панда” – ЕИК 000885099, адрес: гр.София, бул. „Цариградско 

шосе” № 139,  представлявано от Елка Николова Каменова-Цанкова - председател, с 

подадена оферта с вх. № 1028-25-21/19.11.2019 г, 15:19 часа, с предложена обща цена за 

извършване на периодични доставки на канцеларски материали в размер на 5356.55 лева / 

пет хиляди триста петдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС. 

          Ценовото предложение е изготвено по образец №3, заедно с попълнена КСС по 

образец №7 от документацията за участие, попълнени според изискванията на 

Възложителя, подписани и подпечатани. 

          Ценовото предложение включва и реквизитите банкова сметка и начин на плащане.   

          Комисията извърши проверка за допуснати сборни и технически грешки в ценовото 

предложение и КСС. Грешки не бяха открити.  

          Цената не надхвърля обявената от Възложителя максимална стойност на 

обществената поръчка. 

          Ценовото предложение и всички цени в КСС са коректно закръглени до втори 

десетичен знак след десетичната запетая. 

          Комисията не констатира наличието на хипотезата на чл.72 от ЗОП. 

 

          5. „Офис Експрес Сървис” АД – ЕИК 201380867, адрес: гр.Варна, Западна 

промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето” № 17 ,  представлявано от Николай Иванов 

Нанков - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-22/19.11.2019 г, 16:18 часа, с 

предложена обща цена за извършване на периодични доставки на канцеларски материали в 

размер на 5709.25 лева / пет хиляди седемстотин и девет лева и двадесет и пет 

стотинки/ без ДДС. 

          Ценовото предложение е изготвено по образец №3, заедно с попълнена КСС по 

образец №7 от документацията за участие, попълнени според изискванията на 

Възложителя, подписани и подпечатани. 

          Ценовото предложение включва и реквизитите банкова сметка и начин на плащане.   

          Комисията извърши проверка за допуснати сборни и технически грешки в ценовото 

предложение и КСС. Грешки не бяха открити.  

          Цената не надхвърля обявената от Възложителя максимална стойност на 

обществената поръчка. 

          Ценовото предложение и всички цени в КСС са коректно закръглени до втори 

десетичен знак след десетичната запетая. 

          Комисията не констатира наличието на хипотезата на чл.72 от ЗОП. 

 

          Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите участници съгласно 

обявения критерий за възлагане „най-ниска цена”. За настоящата поръчка критерият „най-

ниска цена” представлява най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката, 
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посочена в лева без ДДС, която включва всички разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка. 

           

          Въз основа на изложеното, на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, с оглед на критерия  

за възлагане „най-ниска цена”, комисията предлага следното класиране на участниците: 

 

          ПЪРВО МЯСТО: „Офис консумативи”  ООД – ЕИК 201417931, адрес: 

гр.Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 6-а и адрес за кореспонденция гр.Варна, бул.”3-ти 

март”, складова база „Георгиев”, представлявано от Павел Димитров Стоянов и Петър 

Николов Георгиев – управители, с начин на представляване заедно и/или поотделно, с 

подадена оферта с вх. № 1028-25-15/18.11.2019 г, 11:27 часа, с предложена обща цена за 

извършване на периодични доставки на канцеларски материали в размер на 4916.70 лева / 

четири хиляди деветстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС. 

 

          ВТОРО МЯСТО: Кооперация „Панда” – ЕИК 000885099, адрес: гр.София, бул. 

„Цариградско шосе” № 139,  представлявано от Елка Николова Каменова-Цанкова - 

председател, с подадена оферта с вх. № 1028-25-21/19.11.2019 г, 15:19 часа, с предложена 

обща цена за извършване на периодични доставки на канцеларски материали в размер на 

5356.55 лева / пет хиляди триста петдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/ без 

ДДС. 

 

          ТРЕТО МЯСТО: „Офис Експрес Сървис” АД – ЕИК 201380867, адрес: гр.Варна, 

Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето” № 17 ,  представлявано от Николай 

Иванов Нанков - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-22/19.11.2019 г, 16:18 часа, 

с предложена обща цена за извършване на периодични доставки на канцеларски материали 

в размер на 5709.25 лева / пет хиляди седемстотин и девет лева и двадесет и пет 

стотинки/ без ДДС. 

 

          ЧЕТВЪРТО МЯСТО: „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД – ЕИК 000708921, 

адрес: гр.София, бул. „Витоша” № 146, вх..Б, ап.5 ,  представлявано от Павел Стоянов 

Петров - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-19/19.11.2019 г, 11:55 часа, с 

предложена обща цена за извършване на периодични доставки на канцеларски материали в 

размер на 6076.92 лева / шест хиляди седемдесет и шест лева и деветдесет и две 

стотинки/ без ДДС. 

 

 

          Въз основа на извършеното класиране, комисията взе следното решение: 

 

          Предлага на Директора на ТП на НОИ-Търговище да определи за изпълнител и 

сключи договор за обществената поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Търговище” с класирания на 

първо място участник „Офис консумативи”  ООД – ЕИК 201417931, адрес: 

гр.Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 6-а и адрес за кореспонденция гр.Варна, бул. „3-

ти март”, складова база „Георгиев”, представлявано от Павел Димитров Стоянов и 

Петър Николов Георгиев – управители, с подадена оферта с вх. № 1028-25-

15/18.11.2019 г, 11:27 часа, с предложена обща цена за извършване на периодични 
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доставки на канцеларски материали в размер на 4916.70 лева / четири хиляди 

деветстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС. 

 

 

          ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: 

          1.„ВТ – Трейд” ЕООД – ЕИК 201437250, с подадена оферта с вх. № 1028-25-

18/19.11.2019 г. 

 

          Работата на комисията приключи на 29.11.2019 г. в 12:50 часа. 

 

          Комисията изготви настоящия доклад на основание чл.60, ал.1 от ППЗОП и го 

представя на Възложителя заедно с цялата документация на обществената поръчка. 

 

 

              

          Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт…чл.36а, ал.3 от ЗОП…. 

          Членове: 1.Даниела Йорданова – гл.счетоводител… чл.36а, ал.3 от ЗОП … 

                          2.Марияна Димитрова – гл.експерт…… чл.36а, ал.3 от ЗОП.... 

                 

 

 

  

         Получил доклада на дата.......06.12.2019г. 

 

         Директор ТП на НОИ-Търговище … чл.36а, ал.3 от ЗОП … 

                                                                              /П.Стоицов/ 

 

 

 

         Утвърдил доклада на дата......06.12.2019г. 

 

         Директор ТП на НОИ-Търговище … чл.36а, ал.3 от ЗОП … 

                                                                              /П.Стоицов/ 
 


