
 
 

Утвърждавам: 

 

/П/ 

 

РОСЕН КОЖУХАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 19.06.2015 г., комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-25/ 

29.05.2015 г., в състав: 

 

Председател: М.Т.1 – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 

Членове:  1. Е.К. – главен експерт в отдел „Стопански“ на дирекция 

„Финансово, стопанско и информационно обслужване”; 

 2. Р.М.– главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 51, ал. 1 от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г. състави настоящия протокол за 

получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти в отговор на 

публична покана изх. № 02-03-62/ 15.05.2015 г. за  представяне на оферти за 

възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали за нуждите 

на Администрацията на президента. 

 

I. На 29.05.2015 г., 11,00 часа, в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, в обявения в публичната 

покана ден и час се проведе публично заседание за отваряне на офертите, 

представени за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка.  

                                                        
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на 
личните данни. 
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Председателят на комисията обяви, че в отговор на публичната покана в 

деловодството на Администрацията на президента са постъпили оферти от следните 

оференти: 

1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099 – вх. № 02-03-62(1)/ 

28.05.2015 г., 09,51 ч. 

2. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, ЕИК 000708921 – вх. № 

02-03-62(2)/ 28.05.2015 г., 10,08 ч. 

3. „МУЛТИКО 92“ ООД, ЕИК 040606358 – вх. № 02-03-62(3)/ 

28.05.2015 г., 11,12 ч. 

4. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823 – вх. № 02-03-62(4)/ 

28.05.2015 г., 12,48 ч. 

5. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД, ЕИК 811130355 – вх. № 02-03-62(5)/ 

28.05.2015 г., 12,57 ч. 

6. „РОНОС“ ООД, ЕИК 831176328 – вх. № 02-03-62(6)/ 28.05.2015 г., 

14,28 ч. 

7. „О ПЛЮС“ ООД, ЕИК 201302854 – вх. № 02-03-62(7)/ 28.05.2015 г., 

16,12 ч. 

Всички оферти са постъпили до изтичането на крайния срок за подаване на 

оферти, посочен в публичната покана, а именно – 28.05.2015 г., 17,30 ч. 

След получаването на списъка с оферентите, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларация по чл. 101г, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на 

декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на 

изискванията по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП, поради което комисията започна своята 

работа в посочения състав. 

На заседанието присъства упълномощен представител на оферента „Ронос“ 

ООД, съгласно присъствен лист. На заседанието не присъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване, както и други лица при спазване на установения 

режим за достъп до сградата, в която се извърши отварянето на офертите. 

След като се увери в самоличността и представителната власт на 

присъстващите лица, комисията пристъпи към отваряне на офертите. 

Комисията констатира, че офертите са постъпили в запечатани непрозрачни 

пликове с ненарушена цялост. Комисията отвори пликовете с офертите и обяви пред 

присъстващите ценовите предложения, както следва: 
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№ АРТИКУЛ МЯРКА 

Кооперация 
Панда 

Мениджмънт 
Бизнес Машин 

ООД 

Мултико 92 
ООД 

Перун ККБ 
ЕООД 

Престиж 
бизнес 93 ООД Ронос ООД О Плюс ЕООД 

Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС 

1 

Копирна хартия за 
ежедневна употреба, 
подходяща за 
високоскоростно и 
двустранно копиране 
и работа с мастилено 
- струйни и лазерни 
принтери, факс 
апарати и копирни 
машини, формат А 4, 
плътност 80 г / м2, 500 
л в опаковка, 
рециклирана 

опаковка 3,75 4,50 4,00 4,80 3,94 4,728 4,79 5,75 4,55 5,46 4,50 5,40 5,85 7,02 

2 

Копирна хартия за 
ежедневна употреба, 
подходяща за 
високоскоростно и 
двустранно копиране 
и работа с мастилено 
- струйни и лазерни 
принтери, факс 
апарати и копирни 
машини, формат А 3, 
плътност 80 г / м2, 500 
л в опаковка, Клас А 

опаковка 7,62 9,14 7,00 8,40 7,44 8,928 7,90 9,48 9,39 11,27 4,80 5,76 7,12 8,54 
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№ АРТИКУЛ МЯРКА 

Кооперация 
Панда 

Мениджмънт 
Бизнес Машин 

ООД 

Мултико 92 
ООД 

Перун ККБ 
ЕООД 

Престиж 
бизнес 93 ООД Ронос ООД О Плюс ЕООД 

Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС 

3 

Цветни копирни 
картони клас А+, 
формат А 4, плътност 
160 г / м2, 200 листа в 
опаковка, цветове: 
сиво, зелено, жълто 

опаковка 5,50 6,60 7,00 8,40 6,25 7,50 5,94 7,13 8,00 9,60 5,80 6,96 3,55 4,26 

4 

Папка PVC с 
машинка и 
европерфорация, с 
прозрачна горна 
корица, за документи 
с формат А 4, 50 броя 
в опаковка, цвят 
черен 

опаковка 5,00 6,00 5,00 6,00 5,44 6,528 6,20 7,44 0,15 0,18 5,98 7,18 0,10 0,12 

5 

Джоб за документи 
формат А 4, 
стандартна 
европерфорация, мат, 
100 броя в опаковка 

опаковка 1,50 1,80 1,65 1,98 1,59 1,908 1,60 1,92 2,29 2,75 1,59 1,91 1,43 1,72 

6 

Плик за писма С 5 162 
х 229, самозалепващ с 
лепенка по дългата 
страна, изработен от 
бяла офсетова хартия, 
с непрозрачен фон, 
без прозорче и без 
фирмен печат/лого, 50 
броя в опаковка 

опаковка 1,11 1,33 1,25 1,50 1,222 1,466 1,30 1,56 1,68 2,02 1,25 1,50 1,05 1,26 
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№ АРТИКУЛ МЯРКА 

Кооперация 
Панда 

Мениджмънт 
Бизнес Машин 

ООД 

Мултико 92 
ООД 

Перун ККБ 
ЕООД 

Престиж 
бизнес 93 ООД Ронос ООД О Плюс ЕООД 

Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС 

7 

Плик за писма С 6 114 
х 162, самозалепващ с 
лепенка по дългата 
страна, изработен от 
бяла офсетова хартия, 
с непрозрачен фон, 
без прозорче и без 
фирмен печат/лого, 50 
броя в опаковка 

опаковка 0,67 0,80 0,69 0,83 0,639 0,767 0,72 0,86 1,06 1,272 0,45 0,54 1,29 1,55 

8 

Химикалка за 
еднократна употреба  
тип UNIX TEKNO  
Ball или еквивалент, 
връх 0,7 мм, писец от 
волфрамова сплав, 
фино мастило, 
непрекъснатост на 
линията, цвят на 
мастилото – син, 
черен, червен, зелен 

брой 0,07 0,08 0,22 0,26 0,195 0,234 0,16 0,19 0,12 0,14 0,13 0,16 0,18 0,22 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

№ АРТИКУЛ МЯРКА 

Кооперация 
Панда 

Мениджмънт 
Бизнес Машин 

ООД 

Мултико 92 
ООД 

Перун ККБ 
ЕООД 

Престиж 
бизнес 93 ООД Ронос ООД О Плюс ЕООД 

Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС 

9 

Текстмаркер на водна 
основа, със скосен 
връх, флуоресцентен, 
4 цвята на писане с 
дебелина на следата 1 
- 5 мм, комплект 
опаковка 4 цвята, 
подходящ за всички 
видове обикновена и 
специална хартия, 
капачка с клипс за 
закачване, 
произведени от 
рециклирани 
материали 

опаковка 1,61 1,93 4,50 5,40 1,977 2,372 2,74 3,29 3,23 3,88 2,50 3,00 0,85 1,02 

10 

Листчета 
самозалепващи 75 х 
75 мм, 100 листа в 
опаковка (кубче), 
цвят жълт, 
рециклирани, от 
повторно използвана 
отпадъчна хартия без 
омастиляване, 
екологично лепило на 
водна основа 

опаковка 0,34 0,41 0,66 0,79 0,205 0,246 0,62 0,74 0,46 0,55 0,55 0,66 0,19 0,23 
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№ АРТИКУЛ МЯРКА 

Кооперация 
Панда 

Мениджмънт 
Бизнес Машин 

ООД 

Мултико 92 
ООД 

Перун ККБ 
ЕООД 

Престиж 
бизнес 93 ООД Ронос ООД О Плюс ЕООД 

Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС Без ДДС С ДДС 

11 

Перфоратор за 60 
листа, метално тяло с 
ограничител и 
маркировка за център, 
стандартно 
разстояние между 
дупките 

брой 18,14 21,77 10,00 12,00 24,66 29,592 5,88 7,06 22,00 26,40 5,10 6,12 14,45 17,34 

12 

Перфоратор за 20 
листа, метално тяло с 
ограничител и 
маркировка за център, 
стандартно 
разстояние между 
дупките 

брой 2,81 3,37 2,50 3,00 2,382 2,858 2,00 2,40 3,12 3,74 3,05 3,66 1,55 1,86 

13 

Телбод машинка, 
ергономично 
пластмасово тяло, 
захващаща до 50 
листа за телчета 24/6 

брой 5,78 6,94 10,00 12,00 2,673 3,208 2,25 2,70 27,00 32,40 2,40 2,88 2,72 3,26 

14 
Органайзер за бюро, 
PVC материал, 5-6 
отделения 

брой 2,38 2,86 4,60 5,52 1,654 1,985 1,99 2,39 3,22 3,86 1,20 1,44 2,54 3,05 

15 Алкална батерия АА, 
1,5 V брой 0,29 0,35 0,67 0,80 0,437 0,524 0,39 0,47 0,42 0,50 0,33 0,40 1,55 1,86 

16 Алкална батерия 
ААА, 1,5 V брой 0,29 0,35 0,63 0,76 0,437 0,524 0,39 0,47 0,42 0,50 0,33 0,40 2,95 3,54 
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Комисията предложи на присъстващия представител на оферента „Ронос“ 

ООД и той подписа техническите и ценовите предложения от офертите на седемте 

оферента, с което приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

II. На 04.06.2015 г., 14,00 часа в сградата на Администрацията на Президента 

на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята работа с 

разглеждане на офертите с цел проверка за наличие на всички изискуеми съгласно 

публичната покана и документацията документи, както и дали същите са изготвени 

и оформени правилно, при която се установи: 

1. Оферентът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е представил всички 

необходими документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са 

изготвени и оформени правилно. 

2. Оферентът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД е представил 

всички необходими документи, съгласно публичната покана и документацията и 

същите са изготвени и оформени правилно. 

3. Оферентът „МУЛТИКО 92“ ООД е представил всички необходими 

документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са изготвени и 

оформени правилно. 

4. Оферентът „ПЕРУН ККБ“ ЕООД е представил всички необходими 

документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са изготвени и 

оформени правилно. 

5. Оферентът „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД е представил всички 

необходими документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са 

изготвени и оформени правилно. 

6. Оферентът „РОНОС“ ООД е представил всички необходими документи, 

съгласно публичната покана и документацията и същите са изготвени и оформени 

правилно. 

7. Оферентът „О ПЛЮС“ ООД е представил всички необходими 

документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са изготвени и 

оформени правилно. 

 

Комисията установи, че към офертата на „РОНОС“ ООД е представена 

декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, с която законният представител на оферента е 
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декларирал, че предоставената информация в техническото предложение за 

изпълнение на поръчката – марка, модел и производител на артикулите и ценовото 

предложение – единичните цени, има конфиденциален характер и изисква от 

възложителя да не я разкрива. 

Комисията счита, че текстът на чл. 33, ал. 4 от ЗОП не може да се приложи 

спрямо ценовото предложение, защото по силата на чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП 

отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения се извършва при 

условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, т.е. в присъствие на оферентите или техни 

упълномощени представители, както и на представители на средствата за масова 

информация. Това означава, че законът е регламентирал като задължително 

изискване към оценяващата комисия публично да отвори и огласи предлаганата от 

всеки оферент цена. Оповестяването на предложените от всеки оферент ценови 

предложения съставлява законова гаранция за осъществяване на практика на 

принципите на ЗОП, регламентирани с чл. 2 от ЗОП - публичност, прозрачност, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Визираната в закона „търговска 

тайна“ може да се отнася към техническите възможности на съответния оферент, 

сроковете за изпълнение, договорите, които е сключил, подизпълнителите, 

ценообразуващите елементи и факторите, които влияят върху тях и др., които 

обстоятелства биха могли да се използват от конкурентите му в други обществени 

поръчки или в други правоотношения. В случая обаче се касае за ценова оферта, 

която се предлага само за тази конкретна обществена поръчка и оповестяването на 

която не може да се отрази и възпрепятства оферента при участието му в други 

обществени поръчки. 

Този извод се потвърждава от регламентираната в закона последователност 

на възлагателните действия по реда на глава осма „а“ от ЗОП. Първото действие е 

отваряне на офертите, непосредствено след това обявяване на ценовите предложения 

и предоставяне възможност по един представител на оферентите да подпише 

техническите и ценовите предложения. Преди тези действия оценяващата комисия 

няма право да извършва каквито и да било други действия, включително да 

разглежда документите, представени към офертата и по-конкретно дали е 

представена декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Нещо повече, дори и върху 

документите, в които се съдържа информация, претендирана от оферент като 

конфиденциална, да е отбелязано това обстоятелство чрез съответно обозначение 
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върху документа или върху отделен плик, в който той е поставен, комисията няма 

право да не разкрие информацията за ценовите предложения чрез тяхното 

оповестяване, тъй като е задължена по закон за това. 

Съгласно чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП, комисията съставя протокол, който се 

утвърждава от възложителя и се изпраща на оферентите и се публикува в профила 

на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. В него задължително трябва да 

се отрази оценяването на предложенията, което в случая при критерий за възлагане 

на поръчката „най-ниска цена“ означава оценяването на ценовите оферти след 

прилагане на предвидената относителна тежест именно на единичните цени на 

отделните канцеларски материали. Предложените единични цени следва да бъдат 

публично разгласени и няма как да бъде отказано оповестяването им, защото 

предоставянето на тази информация не противоречи на нормативен акт и не 

ограничава или нарушава конкуренцията. 

С оглед на изложеното, комисията счита, че представената от оферента 

„РОНОС“ ООД декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в частта за претендирана 

конфиденциалност на информацията от ценовото предложение за единични цени на 

канцеларските материали не е съобразена със закона, поради което посочената 

информация подлежи на оповестяване. 

 

Във връзка с установеното и на основание чл. 46, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията  

Р Е Ш И : 

1. Допуска офертите на всички оференти до по-нататъшно разглеждане. 

 

III. На 05.06.2015 г., 10,00 часа в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята 

работа с подробното разглеждане на всички документи за подбор, представени от 

оферентите, за съответствието им с обявените с публичната покана и документацията 

условия за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка. При проверката 

се установи: 
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1. Оферентът „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – съгласно представените 

документи отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания 

за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

2. Оферентът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД – съгласно 

представените документи отговаря на обявените с публичната покана и 

документацията изисквания за участие в избора на изпълнител на обществената 

поръчка. 

3. Оферентът „МУЛТИКО 92“ ООД – съгласно представените документи 

отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания за участие 

в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

4. Оферентът „ПЕРУН ККБ“ ЕООД – съгласно представените документи 

отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания за участие 

в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

5. Оферентът „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД – съгласно представените 

документи отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания 

за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

6. Оферентът „РОНОС“ ООД – съгласно представените документи 

отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания за участие 

в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

7. Оферентът „О ПЛЮС“ ООД – съгласно представените документи 

отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания за участие 

в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

 

Във връзка с установеното и на основание по чл. 46, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

2. Допуска офертите на всички оференти до оценяване, ако по същество 

отговарят на предварително обявените с публичната покана и документацията 

условия и изисквания, включително на техническите спецификации. 

 

IV. На 09.06.2015 г., 10,00 часа в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята 
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работа с проверка на офертите по същество дали отговарят на предварително 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания, 

включително на техническите спецификации. При проверката се установи: 

 

1. „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – предложението на оферента отговаря на 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

2. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД – предложението на 

оферента отговаря на обявените с публичната покана и документацията условия и 

изисквания. 

3. „МУЛТИКО 92“ ООД – предложението на оферента отговаря на 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

4. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД – предложението на оферента отговаря на 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

5. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД – при проверката на техническото 

предложение от офертата комисията установи, че по позиция 4 предложението на 

оферента е описано като „Папка PVC с прозрачна горна корица. Формат А4. 

Различни цветове на долната корица. Папката е перфорирана за поставяне в класьор. 

Папката е с европерфорация и се предлага в 10 основни цвята“ и са посочени нейните 

производител и вносител. В ценовото предложение за същата позиция е посочена 

единична цена 0,15 лв. без ДДС и 0,18 лв. с ДДС. Съгласно условията на поръчката 

за посочената позиция от техническата спецификация се изисква офериране на 

артикула в опаковка от 50 броя. 

В останалата част предложението на оферента отговаря на обявените с 

публичната покана и документацията условия и изисквания. 

6. „РОНОС“ ООД – предложението на оферента отговаря на обявените с 

публичната покана и документацията условия и изисквания. 

7. „О ПЛЮС“ ООД – при проверката на техническото предложение от 

офертата комисията установи, че: 

- по позиция 4 предложението на оферента е описано като „Папка с пр.лице с перф.; 

изработена от полипропилен – лице 120 µm/гръб 180 µm; с машинка; за листа формат 

А4“ и е посочена търговската марка. В ценовото предложение за същата позиция е 

посочена единична цена 0,10 лв. без ДДС и 0,12 лв. с ДДС. Съгласно условията на 

поръчката за посочената позиция от техническата спецификация се изисква 

офериране на артикула в опаковка от 50 броя. 
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- по позиция 15 предложението на оферента е описано като „Батерия, LR06/AA, 

алкални, 1.5 V; 2 броя, shrink“ и е посочена търговската марка. В ценовото 

предложение за същата позиция е посочена единична цена 1,55 лв. без ДДС и 1,86 

лв. с ДДС. Съгласно условията на поръчката за посочената позиция от техническата 

спецификация се изисква офериране на един брой от артикула. 

- по позиция 16 предложението на оферента е описано като „Батерия, LR03/AAА, 

алкални, 1.5 V; 4 броя, shrink“ и е посочена търговската марка. В ценовото 

предложение за същата позиция е посочена единична цена 2,95 лв. без ДДС и 3,54 

лв. с ДДС. Съгласно условията на поръчката за посочената позиция от техническата 

спецификация се изисква офериране на един брой от артикула. 

В останалата част предложението на оферента отговаря на обявените с 

публичната покана и документацията условия и изисквания. 

 

Комисията счита, че констатираните неясноти в офертите на „ПРЕСТИЖ 

БИЗНЕС 93“ ООД и „О ПЛЮС“ ООД по същество се отнасят до количествени 

характеристики на артикулите и могат да бъдат отстранени чрез даване на 

разяснения от страна на оферентите, без това да води до промяна на техническите и 

ценовите им предложения. 

 

С оглед на изложеното и на основание по чл. 46, ал. 1, ал. 2 и чл. 47, т. 2, б. 

„а“  от Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на 

президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

3. Допуска до оценяване офертите на „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, 

„МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, „МУЛТИКО 92“ ООД, „ПЕРУН 

ККБ“ ЕООД и „РОНОС“ ООД. 

4. Изисква от оферента „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД да представи в 

срок до 3 работни дни от получаване на искането разяснения относно предложената 

от него цена по позиция 4 (Папка PVC с машинка и европерфорация) за какво 

количество от посочения артикул се отнася и в случай, че посочената цена се отнася 

за един брой папка, да потвърди, че предложението за цена за опаковка от 50 броя 

папки е в размер на 7,50 лева без ДДС или 9,00 лева с ДДС (единичните цени, 

умножени по съответния брой). 
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5. Изисква от оферента „О ПЛЮС“ ООД да представи в срок до 3 работни 

дни от получаване на искането разяснения относно предложените от него цени, както 

следва: 

- по позиция 4 (Папка PVC с машинка и европерфорация) за какво 

количество от посочения артикул се отнася и в случай, че посочената цена се отнася 

за един брой папка, да потвърди, че предложението за цена за опаковка от 50 броя 

папки е в размер на 5,00 лева без ДДС или 6,00 лева с ДДС (единичните цени, 

умножени по съответния брой); 

- по позиция 15 (Алкална батерия АА, 1,5 V) за какво количество от 

посочения артикул се отнася и в случай, че посочената цена се отнася за 

количеството, описано в техническото предложение (2 броя), да потвърди, че 

предложението за един брой батерия е в размер на 0,78 лева без ДДС или 0,93 лева с 

ДДС (единичните цени, разделени на съответния брой). 

- по позиция 16 (Алкална батерия ААА, 1,5 V) за какво количество от 

посочения артикул се отнася и в случай, че посочената цена се отнася за 

количеството, описано в техническото предложение (4 броя), да потвърди, че 

предложението за един брой батерия е в размер на 0,74 лева без ДДС или 0,89 лева с 

ДДС (единичните цени, разделени на съответния брой). 

 

V. На 09.06.2015 г., 14,00 часа в сградата на Администрацията на Президента 

на Република България, бул. “Дондуков” 2, тъй като до оценяване са допуснати 

повече от две оферти, комисията продължи своята работа с проверка за разликата 

между предложената единична цена за всеки артикул и средната стойност на 

единичните цени за съответния артикул от останалите оферти. 

 

За извършване на сравнение комисията изготви таблица – Приложение № 1 

към настоящия протокол, въз основа на което установи, че по-ниски с повече от 20 

на сто от средната единична цена на останалите оферти по артикули са следните 

предложения за единични цени: 

 

1. „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – по позиции 8, 9, 10, 13, 15 и 16 

2. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД – по позиция 11 

3. „МУЛТИКО 92“ ООД – по позиции 7, 9, 10, 13 и 14 

4. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД –  по позиции 11, 12, 13 и 14 
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5. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД – по позиция 8 

6. „РОНОС“ ООД –  по позиции 2, 7, 11, 13, 14, 15 и 16 

7. „О ПЛЮС“ ООД – по позиции 3, 9, 10, 12 и 13 

 

Във връзка с установеното и на основание на основание чл. 49, ал. 3 и 7 от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

6. Изисква от оферентите в срок 3 работни дни от получаване на искането 

да представят подробни писмени обосновки за предложените от тях цени, както 

следва: 

6.1 „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – за артикули по позиции 8, 9, 10, 13, 15 и 

16 

6.2 „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД – за артикул по позиция 

11 

6.3 „МУЛТИКО 92“ ООД – за артикули по позиции 7, 9, 10, 13 и 14 

6.4 „ПЕРУН ККБ“ ЕООД – за артикули по позиции 11, 12, 13 и 14 

6.5 „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД – за артикул по позиция 8 

6.6 „РОНОС“ ООД – за артикули по позиции 2, 7, 11, 13, 14, 15 и 16 

6.7 „О ПЛЮС“ ООД – за артикули по позиции 3, 9, 10, 12 и 13 

 

7. Работата на комисията да продължи след изтичане на определения срок 

за предоставяне на исканите разяснения и писмени обосновки. 

 

VI. На 18.06.2015 г., 10,00 часа в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята 

работа с разглеждане на допълнително представените от оферентите документи. 

Комисията констатира, че в изпълнение на решенията по т. 4, 5 и 6 от 

настоящия протокол оферентите са уведомени на 09.06.2015 г. по електронен път от 

председателя на комисията за исканите от комисията разяснения и подробни 

писмени обосновки на предложените от тях единични цени. 
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В указания срок от 3 работни дни са постъпили писмени обосновки към 

офертите, както следва:  

 

1. „О ПЛЮС“ ООД – вх. № 02-03-62(8)/ 10.06.2015 г. 

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – вх. № 02-03-62(9)/ 11.06.2015 г. 

3. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД – вх. № 02-03-62(10)/ 11.06.2015 г. 

4. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД – вх. № 02-03-62(11)/ 11.06.2015 г. 

5. „РОНОС“ ООД – вх. № 02-03-62(12)/ 12.06.2015 г. 

6. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД – вх. № 02-03-62(13)/ 

12.06.2015 г. 

7. „МУЛТИКО 92“ ООД – вх. № 02-03-62(14)/ 12.06.2015 г. 

 

Комисията констатира, че в писмата на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД и 

„О ПЛЮС“ ООД се съдържат и разяснения по поставените от комисията въпроси. 

Оферентът „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД изяснява, че предложената от 

него цена за позиция 4 е единична и се отнася за 1 (един) брой папка и потвърждава, 

че предложението за цена за опаковка от 50 броя папки е в размер на 7,50 лв. без ДДС 

или 9,00 лева с ДДС. 

Оферентът „О ПЛЮС“ ООД изяснява, че предложената цена по позиция 4 

е за един брой папка и потвърждава, че предложението за цена за опаковка от 50 броя 

папки е в размер на 5,00 лева без ДДС или 6,00 лева с ДДС; предложената цена по 

позиция 15 е за един блистер от два броя батерия и предложението за цена за един 

брой батерия е в размер на 0,78 лева без ДДС или 0,93 лева с ДДС; предложената 

цена по позиция 16 е за един блистер от четири броя батерия и предложението за 

цена за един брой батерия е в размер на 0,74 лева без ДДС или 0,89 лева с ДДС. 

С оглед на изложеното, комисията счита, че офертите на посочените двама 

оференти отговарят на обявените с публичната покана и документацията условия и 

изисквания, поради което и на основание чл. 46, ал. 5 от Правилата за възлагане на 

обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със Заповед № 

ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

8. Допуска до оценяване офертите на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД и „О 

ПЛЮС“ ООД. 



17 
 

VII. Комисията се запозна подробно с обстоятелствата, изложени в 

представените писмени обосновки на оферентите и извърши преценка на тяхната 

обективност. 

На тази база комисията счита, че за оферента „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

са налице изключително благоприятни условия при формиране на предложението за 

единична цена на артикули по позиции 8, 9, 10, 13, 15 и 16, изразяващи се обективно 

във възможността за договаряне на преференциални цени за определени групи стоки 

въз основа на дългогодишните взаимоотношения на оферента с надеждни партньори, 

доставчици и производители, както и в поддържането на големи складови 

наличности, които да гарантират на неговите контрагенти постоянни ценови условия 

за дълъг период от време. Освен това, комисията счита, че е налице икономичност 

при изпълнение на обществената поръчка, изразяваща се обективно в минимизиране 

на транспортните разходи в резултат на добре организираната логистика, в 

съкращаване на складови разходи с оглед внедрената система за полуавтоматизирано 

набиране на стоките и поръчките, както и в калкулирането на минимални нива на 

печалба за оферента. 

 

За оферента „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД са налице 

изключително благоприятни условия при формиране на предложението за единична 

цена на артикул по позиция 11, изразяващи се обективно в получаването на големи 

бонуси, по-дълъг срок на отложено плащане и отлични финансови условия като 

единствен официален вносител и дистрибутор на производителя на артикула. Освен 

това, комисията счита, че е налице икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, изразяваща се обективно в минимизиране на транспортните разходи при 

внос на продукта от територията на съседна държава, както и в калкулирането на 

минимални нива на печалба за оферента. 

 

За оферента „МУЛТИКО 92“ ООД са налице изключително благоприятни 

условия при формиране на предложението за единична цена на артикули по позиции 

7, 9, 10, 13 и 14, изразяващи се обективно в ползването на значителни търговски 

отстъпки, бонуси и преференции като пряк вносител на продуктите директно от 

производителите им, както и в поддържането на големи складови наличности от 

стоки, закупени на значително по-ниски цени от настоящите. Освен това, комисията 

счита, че е налице икономичност при изпълнение на обществената поръчка, 
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изразяваща се обективно в минимизиране на транспортните разходи в резултат на 

добре организираната логистична база, в намаляване себестойността на опаковката 

и съкращаване на разходи за пакетиране с оглед внедрената система за 

полуавтоматизирано пакетиране на отделните артикули, както и в калкулирането на 

минимални нива на печалба за оферента. 

 

За оферента „ПЕРУН ККБ“ ЕООД са налице изключително благоприятни 

условия при формиране на предложението за единична цена на артикули по позиции 

11, 12, 13 и 14, изразяващи се обективно в ползването на големи търговски отстъпки 

в резултат на въведената практика на авансово плащане на доставчиците за внос на 

канцеларски материали в големи обеми. Освен това, комисията счита, че е налице 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка, изразяваща се обективно в 

минимизиране на транспортните разходи в резултат на добре организираната 

логистична база и въведената система за съвместяване на поръчки при доставка, 

както и в калкулирането на минимални нива на печалба за оферента. 

 

За оферента „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД са налице изключително 

благоприятни условия при формиране на предложението за единична цена на 

артикул по позиция 8, изразяващи се обективно в ползването на преференциална 

цена, предоставена за конкретната обществена поръчка. Освен това, комисията 

счита, че е налице икономичност при изпълнение на обществената поръчка, 

изразяваща се обективно в калкулирането на минимални нива на печалба за 

оферента. 

 

За оферента „РОНОС“ ООД са налице изключително благоприятни 

условия при формиране на предложението за единична цена на артикули по позиции 

2, 7, 11, 13, 14, 15 и 16, изразяващи се обективно в ползването на по-ниски покупни 

цени и на договорени бонуси при достигане на определени обеми като ексклузивен 

и официален вносител на производителите на артикулите. Освен това, комисията 

счита, че е налице икономичност при изпълнение на обществената поръчка, 

изразяваща се обективно в прецизиране и минимизиране на разходите по изпълнение 

на доставките чрез използването на внедрената единна система за планиране 

ресурсите на предприятието (ERP), създадената организация на целия процес от 

получаване на заявката, през нейното асемблиране, до доставянето й при клиента, 
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използването на собствени транспортни средства, както и в калкулирането на 

минимални нива на печалба за оферента. 

 

За оферента „О ПЛЮС“ ООД – са налице изключително благоприятни 

условия при формиране на предложението за единична цена на артикули по позиции 

3, 9, 10, 12 и 13, изразяващи се обективно в ползването на изгодни условия при 

покупка и заплащане на продуктите като официален вносител и стратегически 

бизнес партньор на производителите им. Освен това, комисията счита, че е налице 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка, изразяваща се обективно в 

оптимизиране на разходите за финансиране, покупка, складиране, опаковка и 

транспорт чрез внедрената система за управление на ресурсите, което води и до 

намаляване на разходите за труд. 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 49, ал. 5, т. 3 и 4 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

9. Приема писмените обосновки на всички оференти. 

 

VIII. На 19.06.2015 г., 14,00 часа в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята 

работа с оценяване на офертите по обявения с публичната покана критерий най-

ниска цена след прилагане на относителната тежест на единичните цени на 

отделните канцеларски материали съгласно таблицата, посочена в документацията. 

За комплексното оценяване на офертите се изготви таблица – Приложение № 2 към 

настоящия протокол. При извършване на изчисленията, комисията се съобрази с 

указанието в документацията резултатите да бъдат закръглени с точност до втория 

знак след десетичната запетая и приложи това правило по отношение на 

предложенията за единични цени с повече от два знака след десетичната запетая. 

 

Въз основа на резултатите от разглеждане и оценяване на офертите и на 

основание чл. 49, ал. 8 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в 
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Администрацията на президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., 

комисията 

Р Е Ш И : 

10. Предлага оферентите да бъдат класирани, както следва: 

 

1-во място - „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ - 88,10 т. 

2-ро място - „МУЛТИКО 92“ ООД - 83,10 т. 

3-то място - „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД - 79,95 т. 

4-то място - „РОНОС“ ООД - 79,17 т. 

5-то място - „О ПЛЮС“ ООД - 77,07 т. 

6-то място - „ПЕРУН ККБ“ ЕООД - 73,74 т. 

7-мо място - „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД - 66,39 т. 

 

11. Предлага за изпълнител на обществената поръчка за доставка на 

канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента да бъде 

избран класираният на първо място оферент КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 

000885099. 

 
 
 
 

 
Комисия: 

 
Председател: ___________ 

/М.Т./ 
 

Членове: 
1. ___________ 

/Е.К./ 
 

2. ___________ 
/Р.М./ 

 



 
 

Приложение № 1

Предлож.

Средна 
цена на 

ост. 
оферти

Разлика 
в % Предлож.

Средна 
цена на 

ост. 
оферти

Разлика 
в % Предлож.

Средна 
цена на 

ост. 
оферти

Разлика 
в % Предлож.

Средна 
цена на 

ост. 
оферти

Разлика 
в % Предлож.

Средна 
цена на 

ост. 
оферти

Разлика 
в % Предлож.

Средна 
цена на 

ост. 
оферти

Разлика 
в % Предлож.

Средна 
цена на 

ост. 
оферти

Разлика 
в %

1

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и 
лазерни принтери, факс апарати и копирни 
машини, формат А 4, плътност 80 г / м2, 500 л 
в опаковка, рециклирана

опаковка 49,23 4,50 5,53 18,57 4,80 5,48 12,35 4,73 5,49 13,85 5,75 5,32 -8,12 5,46 5,37 -1,75 5,40 5,38 -0,44 7,02 5,11 -37,48

2

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и 
лазерни принтери, факс апарати и копирни 
машини, формат А 3, плътност 80 г / м2, 500 л 
в опаковка, Клас А

опаковка 3,44 9,14 8,73 -4,70 8,40 8,85 5,12 8,93 8,77 -1,86 9,48 8,67 -9,30 11,27 8,37 -34,57 5,76 9,29 38,02 8,54 8,83 3,28

3
Цветни копирни картони клас А+, формат А 4, 
плътност 160 г / м2, 200 листа в опаковка, 
цветове: сиво, зелено, жълто

опаковка 10,34 6,60 7,31 9,69 8,40 7,01 -19,86 7,50 7,16 -4,77 7,13 7,22 1,25 9,60 6,81 -41,00 6,96 7,25 3,98 4,26 7,70 44,66

4
Папка PVC с машинка и европерфорация, с 
прозрачна горна корица, за документи с 
формат А 4, 50 броя в опаковка, цвят черен

опаковка 14,86 6,00 7,02 14,59 6,00 7,02 14,59 6,53 6,94 5,89 7,44 6,78 -9,66 9,00 6,52 -37,94 7,18 6,83 -5,16 6,00 7,02 14,59

5 Джоб за документи формат А 4, стандартна 
европерфорация, мат, 100 броя в опаковка опаковка 1,28 1,80 2,03 11,39 1,98 2,00 1,07 1,91 2,01 5,23 1,92 2,01 4,54 2,75 1,87 -46,82 1,91 2,01 5,12 1,72 2,04 15,88

6

Плик за писма С 5 162 х 229, самозалепващ с 
лепенка по дългата страна, изработен от бяла 
офсетова хартия, с непрозрачен фон, без 
прозорче и без фирмен печат/лого, 50 броя в 
опаковка

опаковка 6,24 1,33 1,55 14,29 1,50 1,52 1,53 1,47 1,53 3,82 1,56 1,51 -3,08 2,02 1,44 -40,60 1,50 1,52 1,53 1,26 1,56 19,40

7

Плик за писма С 6 114 х 162, самозалепващ с 
лепенка по дългата страна, изработен от бяла 
офсетова хартия, с непрозрачен фон, без 
прозорче и без фирмен печат/лого, 50 броя в 
опаковка

опаковка 0,62 0,80 0,97 17,51 0,83 0,96 13,97 0,77 0,98 21,36 0,86 0,96 10,40 1,27 0,89 -42,73 0,54 1,01 46,70 1,55 0,84 -83,47

8

Химикалка за еднократна употреба  тип UNIX 
TEKNO  Ball или еквивалент, връх 0,7 мм, 
писец от волфрамова сплав, фино мастило, 
непрекъснатост на линията, цвят на мастилото 
– син, черен, червен, зелен

брой 1,54 0,08 0,20 60,13 0,26 0,17 -52,34 0,23 0,18 -33,71 0,19 0,18 -4,20 0,14 0,19 26,57 0,16 0,19 14,59 0,22 0,18 -24,06

Престиж бизнес 93 ООД Ронос ООД О Плюс ЕООД

Т А Б Л И Ц А
ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕНИТЕ ОТ ОФЕРТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОТГОВОР НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

№ АРТИКУЛ МЯРКА
Относит. 
тежест на 
ед. цена

Кооперация Панда Мениджмънт Бизнес 
Машин ООД Мултико 92 ООД Перун ККБ ЕООД

 
 
 



 
 

9

Текстмаркер на водна основа, със скосен връх, 
флуоресцентен, 4 цвята на писане с дебелина 
на следата 1 - 5 мм, комплект опаковка 4 
цвята, подходящ за всички видове обикновена 
и специална хартия, капачка с клипс за 
закачване, произведени от рециклирани 
материали

опаковка 3,9 1,93 3,16 38,93 5,40 2,58 -109,14 2,37 3,09 23,15 3,29 2,93 -12,15 3,88 2,84 -36,84 3,00 2,98 -0,60 1,02 3,31 69,20

10

Листчета самозалепващи 75 х 75 мм, 100 листа 
в опаковка (кубче), цвят жълт, рециклирани, от 
повторно използвана отпадъчна хартия без 
омастиляване, екологично лепило на водна 
основа

опаковка 1,32 0,41 0,54 23,51 0,79 0,47 -67,14 0,25 0,56 56,33 0,74 0,48 -53,85 0,55 0,51 -7,28 0,66 0,49 -33,51 0,23 0,57 59,36

11
Перфоратор за 60 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, 
стандартно разстояние между дупките

брой 2,37 21,77 16,42 -32,59 12,00 18,05 33,51 29,59 15,12 -95,78 7,06 18,87 62,59 26,40 15,65 -68,72 6,12 19,03 67,84 17,34 17,16 -1,07

12
Перфоратор за 20 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, 
стандартно разстояние между дупките

брой 1,27 3,37 2,92 -15,42 3,00 2,98 -0,63 2,86 3,01 4,89 2,40 3,08 22,11 3,74 2,86 -30,86 3,66 2,87 -27,47 1,86 3,17 41,35

13 Телбод машинка, ергономично пластмасово 
тяло, захващаща до 50 листа за телчета 24/6 брой 2,05 6,94 9,41 26,23 12,00 8,56 -40,11 3,21 10,03 68,02 2,70 10,11 73,31 32,40 5,16 -527,34 2,88 10,08 71,44 3,26 10,02 67,47

14 Органайзер за бюро, PVC материал, 5-6 
отделения

брой 0,86 2,86 3,04 5,95 5,52 2,60 -112,51 1,99 3,19 37,71 2,39 3,12 23,38 3,86 2,87 -34,30 1,44 3,28 56,06 3,05 3,01 -1,36

15 Алкална батерия АА, 1,5 V брой 0,34 0,35 0,60 42,05 0,80 0,53 -51,23 0,52 0,58 8,87 0,47 0,58 19,52 0,50 0,58 13,64 0,40 0,60 32,85 0,93 0,51 -83,31
16 Алкална батерия ААА, 1,5 V брой 0,34 0,35 0,59 40,74 0,76 0,52 -45,50 0,52 0,56 6,71 0,47 0,57 17,64 0,50 0,57 11,61 0,40 0,58 31,31 0,89 0,50 -77,76

К О М И С И Я :
Председател: /П/

/М.Т./
Членове:

1. /П/ 2. /П/
/Е.К./ /Р.М./

 
 



 
 

Приложение № 2

Предлож. Оценка Предлож. Оценка Предлож. Оценка Предлож. Оценка Предлож. Оценка Предлож. Оценка Предлож. Оценка

1

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и лазерни 
принтери, факс апарати и копирни машини, 
формат А 4, плътност 80 г / м2, 500 л в опаковка, 
рециклирана

опаковка 49,23 4,50 49,23 4,80 46,15 4,73 46,86 5,75 38,53 5,46 40,57 5,40 41,03 7,02 31,56 4,50

2

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и лазерни 
принтери, факс апарати и копирни машини, 
формат А 3, плътност 80 г / м2, 500 л в опаковка, 
Клас А

опаковка 3,44 9,14 2,17 8,40 2,36 8,93 2,22 9,48 2,09 11,27 1,76 5,76 3,44 8,54 2,32 5,76

3
Цветни копирни картони клас А+, формат А 4, 
плътност 160 г / м2, 200 листа в опаковка, цветове: 
сиво, зелено, жълто

опаковка 10,34 6,60 6,67 8,40 5,24 7,50 5,87 7,13 6,18 9,60 4,59 6,96 6,33 4,26 10,34 4,26

4
Папка PVC с машинка и европерфорация, с 
прозрачна горна корица, за документи с формат А 
4, 50 броя в опаковка, цвят черен

опаковка 14,86 6,00 14,86 6,00 14,86 6,53 13,66 7,44 11,98 9,00 9,91 7,18 12,42 6,00 14,86 6,00

5 Джоб за документи формат А 4, стандартна 
европерфорация, мат, 100 броя в опаковка опаковка 1,28 1,80 1,22 1,98 1,11 1,91 1,15 1,92 1,15 2,75 0,80 1,91 1,15 1,72 1,28 1,72

6

Плик за писма С 5 162 х 229, самозалепващ с 
лепенка по дългата страна, изработен от бяла 
офсетова хартия, с непрозрачен фон, без прозорче 
и без фирмен печат/лого, 50 броя в опаковка

опаковка 6,24 1,33 5,91 1,50 5,24 1,47 5,35 1,56 5,04 2,02 3,89 1,50 5,24 1,26 6,24 1,26

7

Плик за писма С 6 114 х 162, самозалепващ с 
лепенка по дългата страна, изработен от бяла 
офсетова хартия, с непрозрачен фон, без прозорче 
и без фирмен печат/лого, 50 броя в опаковка

опаковка 0,62 0,80 0,42 0,83 0,40 0,77 0,44 0,86 0,39 1,27 0,26 0,54 0,62 1,55 0,22 0,54

8

Химикалка за еднократна употреба  тип UNIX 
TEKNO  Ball или еквивалент, връх 0,7 мм, писец 
от волфрамова сплав, фино мастило, 
непрекъснатост на линията, цвят на мастилото – 
син, черен, червен, зелен

брой 1,54 0,08 1,54 0,26 0,47 0,23 0,53 0,19 0,65 0,14 0,88 0,16 0,77 0,22 0,56 0,08

МЯРКА
Относит. 
тежест на 
ед. цена

Кооперация Панда Мениджмънт Бизнес 
Машин ООД Мултико 92 ООД Перун ККБ ЕООД Престиж бизнес 93 

ООД Ронос ООД О Плюс ЕООД
Cmin

Т А Б Л И Ц А
ЗА КОМПЛЕКСНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОТГОВОР НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

№ АРТИКУЛ

 
  



 
 

9

Текстмаркер на водна основа, със скосен връх, 
флуоресцентен, 4 цвята на писане с дебелина на 
следата 1 - 5 мм, комплект опаковка 4 цвята, 
подходящ за всички видове обикновена и 
специална хартия, капачка с клипс за закачване, 
произведени от рециклирани материали

опаковка 3,9 1,93 2,06 5,40 0,74 2,37 1,68 3,29 1,21 3,88 1,03 3,00 1,33 1,02 3,90 1,02

10

Листчета самозалепващи 75 х 75 мм, 100 листа в 
опаковка (кубче), цвят жълт, рециклирани, от 
повторно използвана отпадъчна хартия без 
омастиляване, екологично лепило на водна основа

опаковка 1,32 0,41 0,74 0,79 0,38 0,25 1,23 0,74 0,41 0,55 0,55 0,66 0,46 0,23 1,32 0,23

11
Перфоратор за 60 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, стандартно 
разстояние между дупките

брой 2,37 21,77 0,67 12,00 1,21 29,59 0,49 7,06 2,05 26,40 0,55 6,12 2,37 17,34 0,84 6,12

12
Перфоратор за 20 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, стандартно 
разстояние между дупките

брой 1,27 3,37 0,70 3,00 0,79 2,86 0,83 2,40 0,98 3,74 0,63 3,66 0,65 1,86 1,27 1,86

13 Телбод машинка, ергономично пластмасово тяло, 
захващаща до 50 листа за телчета 24/6 брой 2,05 6,94 0,80 12,00 0,46 3,21 1,73 2,70 2,05 32,40 0,17 2,88 1,92 3,26 1,70 2,70

14 Органайзер за бюро, PVC материал, 5-6 отделения брой 0,86 2,86 0,43 5,52 0,22 1,99 0,62 2,39 0,52 3,86 0,32 1,44 0,86 3,05 0,41 1,44

15 Алкална батерия АА, 1,5 V брой 0,34 0,35 0,34 0,80 0,15 0,52 0,23 0,47 0,25 0,50 0,24 0,40 0,30 0,93 0,13 0,35
16 Алкална батерия ААА, 1,5 V брой 0,34 0,35 0,34 0,76 0,16 0,52 0,23 0,47 0,25 0,50 0,24 0,40 0,30 0,89 0,13 0,35

ОБЩО 100,00 88,10 79,95 83,10 73,74 66,39 79,17 77,07
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