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Д О К Л А Д 

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП 

 

            На  21.11.2019 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, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”  на назначената със 

Заповед № 1015-25-149 / 21.11.2019 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 две оферти, 

а именно от:  

 

            1.„Офис трейд България”  ЕООД – ЕИК 200664302, адрес: гр.Попово, ул. „Райко 

Даскалов” № 16, представлявано от Иван Грозев Запрянов – управител, с подадена оферта с вх. 

№ 1028-25-14/15.11.2019 г, 13:36 часа.  

 

            2. „Транс Ко 04” ЕООД – ЕИК 131230324, адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе” 

№139,  представлявано от Тончо Иванов Гарушев - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-

25-20/19.11.2019 г, 15:18 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. 

 

            1. „Офис трейд България”  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 

             - 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) 
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             - Декларация по чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП и при спазване на изискванията на чл.80, ал.3 и 

ал.4 от ПП на ЗОП 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

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

„Предлагани ценови параметри“. 

 

            2. „Транс Ко 04” 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 

            - 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) 

            - Декларация по чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП и при спазване на изискванията на чл.80, ал.3 и 

ал.4 от ПП на ЗОП 

            - 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 съответствие с 

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

обявлението за обществената поръчка. 

 

            1. „Офис трейд България”  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 

„Офис трейд България”  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 за технически и професионални способности. 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 трейд България”  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. 

 

            2. „Транс Ко 04” ЕООД  
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            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 

„Транс Ко 04” 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 за технически и професионални способности. 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 „Транс Ко 04” 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. 

          

            Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите до този етап участници. Комисията следва да извърши проверка за съответствието 

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

технически спецификации.  

 

            „Офис трейд България”  ЕООД - Комисията извърши обстойна проверка на 

информацията, съдържаща се в представеното от участника техническо предложение, изготвено 

по образец №2 от документацията за участие и приложените към него декларации. Всички 

документи са попълнени и подписани съобразно изискванията на Възложителя. 

            В  „Декларация по чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП и при спазване на изискванията на чл.80, ал.3 

и ал.4 от ПП на ЗОП” – образец №8 от документацията на Възложителя, участникът е 

декларирал, че е специализирано предприятие на хора с увреждания по смисъла на чл.48, ал.1 от 

Закона за хората с увреждания и персоналът му на 100% е от хора с увреждания или такива в 

неравностойно положение. Декларира, че е вписан в „Регистър на специализираните предприятия 

и кооперации на хората с увреждания”, поддържан от Агенцията за хората с увреждания. В тази 

връзка комисията направи проверка в посочения по-горе регистър ( приложена разпечатка в 

досието на поръчката) и установи, че  „Офис трейд България”  ЕООД е вписан под рег.№ 322 от 

21.04.2015 г. т.е. участникът отговаря на изискванията на чл.12, ал.5 от ЗОП.  

            Участникът декларира, че ще изпълни най-малко 80% от предмета на обществената 

поръчка със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс ( чл.12, ал.6 от ЗОП). 

            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. 

 

            „Транс Ко 04” ЕООД - Комисията извърши обстойна проверка на информацията, 

съдържаща се в представеното от участника техническо предложение, изготвено по образец №2 

от документацията за участие и приложените към него декларации. Всички документи са 

попълнени и подписани съобразно изискванията на Възложителя. 

            В  „Декларация по чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП и при спазване на изискванията на чл.80, ал.3 

и ал.4 от ПП на ЗОП” - образец №8 от документацията на Възложителя, участникът е декларирал, 

че е специализирано предприятие на хора с увреждания по смисъла на чл.48, ал.1 от Закона за 
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хората с увреждания и 33% от персонала му е от хора с увреждания или такива в неравностойно 

положение. Декларира, че е вписан в „Регистър на специализираните предприятия и кооперации 

на хората с увреждания”, поддържан от Агенцията за хората с увреждания. В тази връзка 

комисията направи проверка в посочения по-горе регистър ( приложена разпечатка в досието на 

поръчката) и установи, че „Транс Ко 04” ЕООД е вписан под рег.№ 287 от 30.03.2015 г. т.е. 

участникът отговаря на изискванията на чл.12, ал.5 от ЗОП.  

            Участникът декларира, че ще изпълни най-малко 80% от предмета на обществената 

поръчка със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс ( чл.12, ал.6 от ЗОП). 

            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 на участниците на 29.11.2019 г. в 14:00 часа, 

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

            Работата на комисията приключи на 21.11.2019 г. в 13:30 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 14:00 часа, в гр. Търговище, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1, 

стая 304, се проведе второ публично 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, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от 

ЗОП”  на назначената със Заповед № 1015-25-149 / 21.11.2019 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 трейд България”  ЕООД – ЕИК 200664302, адрес: гр.Попово, ул. „Райко 

Даскалов” № 16, представлявано от Иван Грозев Запрянов – управител, с подадена оферта с вх. 

№ 1028-25-14/15.11.2019 г, 13:36 часа, с предложена обща цена за извършване на периодични 

доставки на канцеларски материали в размер на  3713.20 лева ( три хиляди седемстотин и 

тринадесет лева и двадесет 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. 

 

            2. „Транс Ко 04” ЕООД – ЕИК 131230324, адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе” 

№139,  представлявано от Тончо Иванов Гарушев - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-

25-20/19.11.2019 г, 15:18 часа, с предложена обща цена за извършване на периодични доставки на 

канцеларски материали в размер на 2959.34 лева ( две хиляди деветстотин петдесет и девет 

лева и тридесет и четири 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. 

 

            Комисията провери дали ценовото предложение с по-ниска стойност е т.нар. „необичайно 

благоприятна оферта“. Проверката е по реда на чл.72 от ЗОП и наложи комисията да извърши 

изчисления  дали ценовото предложение на „Транс Ко 04” ЕООД е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от  ценовото предложение на  другия участник „Офис трейд България”  ЕООД.  

Оказа се, че предложението на „Транс Ко 04” ЕООД е с 20.3  на сто по-благоприятно. 

            Съгласно чл.72 от ЗОП, комисията следваше да изиска от участника „Транс Ко 04” ЕООД 

- гр.София  подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена. 

Обосновката трябва да е съобразена с условията, посочени в чл.72, ал.2 и 3 от ЗОП. При 

непредставяне на писмена обосновка в указания срок, комисията следва на основание чл.107, т.3, 

предл.1 от ЗОП да предложи участника за отстраняване. Комисията следва да оцени получената в 

срока обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 

чл.72, ал.2 от ЗОП. 

 

            Комисията реши: 

            На основание чл.72, ал.1 от ЗОП се изисква от участника „Транс Ко 04” ЕООД - гр.София 

да представи обосновка за начина на образуване на предложената цена  в 5-дневен срок от 

получаване на искането за това. 

 

             Работата на комисията приключи на 29.11.2019 г. в 15:10 часа. 

 

             На  09.12.2019 година, в 09:00 часа, в гр. Търговище, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1, 

стая 304, се проведе трето 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, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от 

ЗОП”  на назначената със Заповед № 1015-25-149 / 21.11.2019 год. на директора на ТП на НОИ-

Търговище комисия. 
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             На предходното заседание комисията  установи, че ценовото предложение в офертата на 

„Транс Ко 04” ЕООД е с 20.3  на сто по-благоприятно от  ценовото предложение на  другия 

участник „Офис трейд България”  ЕООД. 

             На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията изиска  от участника „Транс Ко 04” ЕООД - 

гр.София да представи обосновка за начина на образуване на предложената цена  в 5-дневен 

срок от получаване на писмото с искане за обосновка. 

             Видно от обратната разписка, писмо с изх.№ 1029-25-920/02.12.2019 г. е получено от 

„Транс Ко 04” ЕООД на 04.12.2019 г. Срокът за представяне на обосновката тече от деня, 

следващ деня на получаване на искането и изтича в края на 09.12.2019 г. Обосновката е 

представена с вх.№ 1029-25-920#1 от 06.12.2019 г., следователно срокът за представянето и е 

спазен.   

 

           Комисията пристъпи към разглеждане на представената обосновка от участника „Транс Ко 

04” ЕООД – гр.София. 

           Факторите, посочени от участника, които влияят върху формирането на по-ниски 

продажни цени, накратко  са следните: 

           - собствени складове с големи площи, което позволява поддържане на по-големи складови 

наличности от материали и стоки, закупени на по-ниски цени. Така се гарантира на 

контрагентите постоянни ценови условия за дълъг период от време. Собствените складови площи 

позволяват да се намалят разходите за съхранение и доставка с минимум 25%, тъй като няма 

допълнителни разходи за това към външни доставчици. Това позволява да се предложат по-ниски 

цени на Възложителя. 

           - собствен автомобилен парк / приложени са копия на талоните на МПС/, състоящ се от 

технически изправни закрити превозни средства, с което се спестяват  8% от разходите за 

транспорт и се дава възможност  в крайните цени да не се калкулират допълнителни логистични 

разходи за външни фирми. 

           - внедрен високотехнологичен софтуер, чрез който се съкращава времето и разходите за 

престой на стоките в складовите помещения, рискът от набиране на грешни стоки, грешки в 

сроковете или адресите на доставка. 

           - внедряване и спазване на утвърдените процедури и стандарти по ISO 9001:2015  и ISO 

14001:2015 / приложени са копия на сертификатите /. Спазването на утвърдените стандарти 

позволява да се подобри организацията на работа и да се спестяват минимум 6% годишно от 

разходи за неправилна обработка на заявки, пораждащи условия за рекламации, оптимизиране на 

складовите наличности, еднократно изпълнение на всяка заявка в пълен обем. 

 

           Комисията единодушно реши: 

           Оценява обосновката на участника „Транс Ко 04” ЕООД – гр.София като 

изчерпателна и обективна и я приема. Допуска участника до оценка и класиране на 

ценовото му предложение по обявения критерий за възлагане „най-ниска цена”. 

 

            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, 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: 
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            ПЪРВО МЯСТО: „Транс Ко 04” ЕООД – ЕИК 131230324, адрес: гр.София, бул. 

„Цариградско шосе” №139,  представлявано от Тончо Иванов Гарушев - управител, с подадена 

оферта с вх. № 1028-25-20/19.11.2019 г, 15:18 часа, с предложена обща цена за извършване на 

периодични доставки на канцеларски материали в размер на 2959.34 лева ( две хиляди 

деветстотин петдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС. 

 

            ВТОРО МЯСТО: „Офис трейд България”  ЕООД – ЕИК 200664302, адрес: гр.Попово, 

ул. „Райко Даскалов” № 16, представлявано от Иван Грозев Запрянов – управител, с подадена 

оферта с вх. № 1028-25-14/15.11.2019 г, 13:36 часа, с предложена обща цена за извършване на 

периодични доставки на канцеларски материали в размер на  3713.20 лева ( три хиляди 

седемстотин и тринадесет лева и двадесет 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, включени в списъка по чл.12, ал.1, 

т.1 от ЗОП”  ” с класирания на първо място участник  „Транс Ко 04” ЕООД – ЕИК 

131230324, адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе” №139,  представлявано от Тончо 

Иванов Гарушев - управител, с подадена оферта с вх. № 1028-25-20/19.11.2019 г, 15:18 часа, с 

предложена обща цена за извършване на периодични доставки на канцеларски материали 

в размер на 2959.34 лева ( две хиляди деветстотин петдесет и девет лева и тридесет и четири 

стотинки) без ДДС. 

 

           Работата на комисията приключи на 09.12.2019 г. в 10:05 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...... 09.12.2019.............г. 

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

                                                                              /П.Стоицов/ 

 

         Утвърдил доклада на дата........ 09.12.2019.............г. 

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

                                                                              /П.Стоицов/ 


