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П Р О Т О К О Л 

№ 2 / 29.11.2019г. 
 

 
 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 в 

състав: 

 

Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт 

Членове: 1.Даниела Йорданова – гл.счетоводител 

                2.Марияна Димитрова – гл.експерт 

                           

            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.   

            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. 
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            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 следва да изиска от участника „Транс Ко 04” 

ЕООД - гр.София  подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена. Обосновката следва 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 настоящия протокол. 

 

 

 

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

 

 

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….... 

                 

 


