
1 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 / 09.12.2019г. 
 

 

 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 в състав: 

 

Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт 

Членове: 1.Даниела Йорданова – гл.счетоводител 

                2.Марияна Димитрова – гл.експерт 

                           

            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. 
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           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: 

 

            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. 

 

 

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... 


