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Утвърждавам, 
   (П)* 

 
Димитър Стоянов 
Главен секретар на президента 
на Република България          
 
Дата: 31.07.2017 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л 
от работата на комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-73/ 11.07.2017 г. на 

главния секретар на президента за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите, подадени в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на тонери за фотокопирна 
техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента“ 

 
На 11.07.2017 г. в 10:30 ч., в сградата на Администрацията на Президента 

на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисия, назначена със Заповед № 
ЛС-11-73/ 11.07.2017 г., в състав: 
Председател: Милен Топалов – директор на дирекция „Финансово, стопанско 

и информационно обслужване“; 
Членове:  1. Миглена Манолова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; 
 2. Митко Боянов – главен експерт в отдел „ИКО“ в дирекция 

„ФСИО“. 
проведе заседание за отваряне на офертите на участниците в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 
„Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на 
Администрацията на президента“. 

Получените в определения срок оферти са предадени от служител в 
деловодството на председателя на комисия с приемо-предавателен протокол в 
съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След запознаване със списъка с 
участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха 
декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз 
основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията 
отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна 
своята работа в посочения състав. 

І. На заседанието присъства един представител на участника „РОНОС“ 
ООД. Председателят обяви, че за участие в процедурата в деловодството на 
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Администрацията на президента в определения срок – до 17:30 ч. на 10.04.2017 г., 
са постъпили 4 (четири) оферти, както следва:  

№ Вх. № Дата и час на 
подаване 

Подател на офертата 

1. Вх. № 02-10-228 
(3) 

10.07.2017 г.; 09:54 ч. АТС-БЪЛГАРИЯ ООД 

2. Вх. № 02-10-228 
(4) 

10.07.2017 г.; 13:18 ч. РОЕЛ-98 ЕООД 

3. Вх. № 02-10-228 
(5) 

10.07.2017 г.; 13:57 ч. Кооперация „Панда“ 

4. Вх. № 02-10-228 
(6) 

10.07.2017 г.; 16:41 ч. РОНОС ООД 

 
Комисията се убеди, че опаковките на офертите са с ненарушена цялост и 

ги отвори по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения на 
участниците, съгласно разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, както следва: 

 

№ 

ОПИСАНИЕ 
МОДЕЛ 

ФОТОКОПИ
Р-НА 

МАШИНА/ 
ПРИНТЕР 

МОДЕЛ ТОНЕР Мярка 

АТС-
България 
ООД /ед. 
цена без 
ДДС, лв 

РОЕЛ-
98 

ЕООД 
 

/ед. 
цена 
без 

ДДС, лв 

Коопера
-ция 

Панда 
/ед. цена 

без 
ДДС, лв 

РОНОС 
ООД 

/ед. 
цена 
без 

ДДС, лв 

1 
Konica-
Minolta 
Bizhub 211 

Тонер бутилки 
Black TN-114, 2 х 
11000 к, 2 броя в 
опаковка 

опаков-
ка 

90,00 80,80 97,30 96,60 

2 Toshiba Es-
520 

Тонер касета Black 
T-6000e, 60000 к брой 95,00 82,85 127,56 95,62 

3 Toshiba 
Еs16/160 

Тонер касета Black 
T-1600e, 5000 к брой 40,00 30,30 21,49 22,23 

4 Toshiba Es-
161 

Тонер касета Black 
T-1620, 16000 к брой 55,00 65,23 79,76 18,55 

5 Toshiba 2060 Тонер касета Black 
T-2060E, 7500 к брой 16,50 21,26 20,34 20,43 

6 Xerox Dc 
220/dc 230 

Тонер касета Black 
113R00276, 20000 к брой 101,00 125,25 0,10 23,00 

7 Xerox 
M20/m20i 

Тонер касета Black 
106R01048, 8000 к брой 115,00 117,15 115,86 116,41 

8 
Kyocera fs-
c2026/2126mf
p 

Тонер касета Black 
TK-590K, 7000 к брой 

155,00 166,25 165,48 166,26 
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9* 
Kyocera fs-
c2026/2126mf
p 

Тонер касета 
Cyan/Magenta/Yello
w TK-590C/TK-
590M/TK-590Y, 
5000 к 

брой 

168,00 191,25 187,82 190,55 

10 
Kyocera 
TASKalfa 
250ci/300ci 

Тонер касета Black 
TK-865K, 20000 к брой 

125,00 144,21 137,06 137,70 

11
* 

Kyocera 
TASKalfa 
250ci/300ci 

Тонер касета 
Cyan/Magenta/Yello
w TK-865C/TK-
865M/TK-865Y, 
12000 к 

брой 

140,00 173,25 171,57 172,38 

12 Xerox Phaser 
3320dni 

Тонер касета Black 
106R02304, 5000 к брой 147,50 148,98 147,33 145,71 

13 
Xerox Work 
Centre 
3315/3325 

Тонер касета Black 
106R02310, 5000 к брой 

177,00 158,56 181,79 149,38 

14 Lexmark 
C746, C748 

Тонер касета Black 
C746H1KG, 12000 
к 

брой 
280,00 286,25 288,73 189,76 

15
* 

Lexmark 
C746, C748 

Тонер касета 
Cyan/Magenta/Yello
w 
C746A1CG/C746A
1MG/C746A1YG, 
7000 к 

брой 

240,00 367,27 364,73 222,45 

16 HP LJ 
CP3525DN 

Тонер касета Black 
504X, 10500 к брой 290,00 266,26 331,47 258,14 

17
* 

HP LJ 
CP3525DN 

Тонер касета 504A-
Cyan/504A-
Magenta/504A-
Yellow, 7000 к 

брой 

350,00 376,36 448,55 344,96 

18 HP LJ P2055D Тонер касета Black 
CE505X, 4600 к брой 205,00 199,25 264,00 189,65 

19 HP LJ P2015 Тонер касета Black 
Q7553A, 3000 к брой 115,00 105,52 148,19 147,43 

20 HP LJ 1320 Тонер касета Black 
Q5949X, 6000 к брой 202,00 121,12 297,53 212,52 

21 HP LJ 1300 Тонер касета Black 
Q2613X, 4000 к брой 155,00 115,25 187,70 153,70 

22 HP LJ 1200 Тонер касета Black 
C7115X, 3500 к брой 105,00 109,25 140,98 113,24 

Забележка: * За позиции 9, 11, 15 и 17 от ценовото предложение са посочени цени 
за един брой от съответната тонер-касета, независимо от цвета на тонера. 
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Членовете на комисията и присъстващия представител на РОНОС ООД, 
подписаха техническите предложения за изпълнение на поръчката и ценовите 
предложения на участниците. С това действие, председателят на комисията закри 
публичната част на заседанието. 

 
ІІ. Комисията продължи своята работа в закрито заседание като извърши 

обстойна проверка на съдържащите се в офертите документи за съответствието 
им с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, обективирани в 
документацията към обявата. Констатациите на комисията са, както следва: 

1. Участникът, АТС-БЪЛГАРИЯ ООД е представил всички изискуеми 
документи, с които доказва съответствието си с критериите за подбор. Комисията 
провери документите за личното състояние на участника и по критериите за 
подбор. Същите са изготвени и оформени правилно и отговарят на изискванията 
на възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в 
процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

2. Участникът, РОЕЛ-98 ЕООД е представил всички изискуеми документи, 
с които доказва съответствието си с критериите за подбор. Комисията провери 
документите за личното състояние на участника и по критериите за подбор. 
Същите са изготвени и оформени правилно и отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в 
процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

3. Участникът, Кооперация „Панда“ е представил всички изискуеми 
документи, с които доказва съответствието си с критериите за подбор. Комисията 
провери документите за личното състояние на участника и по критериите за 
подбор. Същите са изготвени и оформени правилно и отговарят на изискванията 
на възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в 
процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

4. Участникът, е представил всички изискуеми документи, с които доказва 
съответствието си с критериите за подбор. Комисията провери документите за 
личното състояние на участника и по критериите за подбор. Същите са изготвени 
и оформени правилно и отговарят на изискванията на възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в 
процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне до 
разглеждане офертите на следните участници: 

1. АТС-БЪЛГАРИЯ ООД; 
2. РОЕЛ-98 ЕООД; 
3. Кооперация „Панда“; 
4. РОНОС ООД. 
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ІІІ. Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите 
участници и установи, че те са представили предложения, съдържащи 
необходимите реквизити, предложения и приложения и констатира, че отговарят 
на изискванията на възложителя. 

Комисията премина към оценка и класиране на всички допуснати оферти, 
съгласно утвърденият в документация към обява критерий за определяне на 
икономически най-изгодна оферта, а именно „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, 
ал. 2 т. 1 от ЗОП.  

 
ІV. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията извърши проверка за 

наличие на предложения с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници. 

При проверка се установи, че по-благоприятни с повече от 20 на сто от 
средната стойност на предложенията на останалите оферти са представили 
следните участниците и предложенията им по модели тонери, а именно: 

1. Участникът АТС-БЪЛГАРИЯ ООД е предложил единична цена без 
включен ДДС по-благоприятна с повече от 20 на сто от средната стойност на 
предложенията на останалите оферти за посочените модели фотокопирна 
машина/принтер и съответните им модели тонери:  

1.1. Toshiba 2060 - Тонер касета Black T-2060E, 7500 к; 
1.2. Lexmark C746, C748 – Тонер касета Cyan/ Magenta/ Yellow C746A1CG/ 
C746A1MG/ C746A1YG, 7000 к. 
 
2. Участникът РОЕЛ-98 ЕООД е предложил единична цена без включен 

ДДС по-благоприятна с повече от 20 на сто от средната стойност на 
предложенията на останалите оферти за посочените модели фотокопирна 
машина/принтер и съответните им модели тонери:  

2.1. Toshiba Es-520 – Тонер касета Black T – 6000e, 60000 к; 
2.2. HP LJ P2015 – Тонер касета Black Q7553A, 3000 к; 
2.3. HP LJ 1320 – Тонер касета Black Q5949X, 6000 к; 
2.4. HP LJ 1300 – Тонер касета Black Q2613X, 4000 к. 
 

 3. Участникът Кооперация „Панда“ е предложил единична цена без 
включен ДДС по-благоприятна с повече от 20 на сто от средната стойност на 
предложенията на останалите оферти за посочените модели фотокопирна 
машина/принтер и съответните им модели тонери:  

3.1 Toshiba Еs16/160 – Тонер касета Black T-1600e, 5000 к; 
3.2. Xerox Dc 220/dc 230 – Тонер касета Black 113R00276, 20000 к. 

 
4. Участникът РОНОС ООД е предложил единична цена без включен ДДС 

по-благоприятна с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на 
останалите оферти за посочените модели фотокопирна машина/принтер и 
съответните им модели тонери:  

4.1 Toshiba Еs16/160 – Тонер касета Black T-1600e, 5000 к; 
4.3. Toshiba Es-161 – Тонер касета Black T-1620, 16000 к; 
4.2. Xerox Dc 220/dc 230 – Тонер касета Black 113R00276, 20000 к.; 
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4.4. Lexmark C746, C748 – Тонер касета Black C746H1KG, 12000 к; 
4.5. Lexmark C746, C748 – Тонер касета Cyan/ Magenta/ Yellow C746A1CG/ 

C746A1MG/ C746A1YG, 7000 к. 
 

V. С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията 
РЕШИ: 

1. Да изиска от участниците да представят подробна писмена обосновка 
за предложените от тях цени, както следва: 

1.1.  АТС-БЪЛГАРИЯ ООД – по предложените цени за моделите тонери, 
посочени в т. 1 от Раздел ІV от настоящия протокол; 

1.2.  РОЕЛ-98 ЕООД – по предложените цени за моделите тонери, посочени 
в т. 2 от Раздел ІV от настоящия протокол; 

1.3.  Кооперация „Панда“ – по предложените цени за моделите тонери, 
посочени в т. 3 от Раздел ІV от настоящия протокол; 

1.4.  РОНОС ООД – по предложените цени за моделите тонери, посочени в 
т. 1 от Раздел ІV от настоящия протокол. 

2. Подробните писмени обосновки да се представят в 5-дневен срок от 
получаването на искането. 

 
VІ. В определения от комисията срок са постъпили писмени обосновки от 

всички участници. Комисията се запозна подробно с обстоятелствата, изложени в 
представените обосновки и извърши преценка по отношение на тяхната пълнота 
и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Комисията счита, 
че : 

1. За участника – АТС-БЪЛГАРИЯ ООД, са налице изключително 
благоприятни условия за представяне на моделите тонери, посочени в т. 1 от 
Раздел ІV от настоящия протокол, изразяващи се обективно в:  

- предоставяне на изгодни цени за консумативите, които се използват за 
осъществяването на доставката им, както и стокови кредити от доставчиците на 
тонерите при които са договорени изгодни за участника условия; 

- доброто финансово състояние на участника, което прави възможно 
поддържането на материална и складова база, транспортно оборудване от 5 бр. 
лекотоварни автомобила и GPS методика за управление на разходите по 
доставките.  

Изложените в обосновката аргументи са подкрепени и с приложени 
доказателства, включително и в табличен вид. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е 
пълна и обективна. 

2. За участника – РОЕЛ-98 ЕООД, са налице изключително благоприятни 
условия за представяне на моделите тонери, посочени в т. 2 от Раздел ІV от 
настоящия протокол, изразяващи се обективно в:  
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- изградена система за контрол и регулиране на разходите по отделни 
показатели, като се следи тяхната промяна по отношение на всяка отделна 
поръчка; 

- разходите за отделните тонери се отнасят на годишна база и 
ценообразуването им се извършва въз основа на големия годишен оборот на 
участника, а на върху всяка отделна доставка; 

- наличието на собствени и наети транспортни средства, както и големите 
площи на собствена и наета складова база, с което се осигурява ефективно 
използване на материалната база и закупуването на по-големи количества тонери. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е 
пълна и обективна по отношение на наличие на изключително благоприятни 
условия за участника. 

Комисията разглежда описаните обстоятелства от участника по 
отношение наличието на специални икономически особености на предоставяните 
услуги, оригиналност на предложеното решение за извършване на доставките и 
във връзка със спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, като неотносими 
към предложените по-благоприятни цени за съответните видове тонери. 

3. Участника – Кооперация „Панда“,  твърди че ценовото предложение за 
доставка на Тонер касета Black T-1600e, 5000 к. за копирна машина тип Toshiba 
Еs16/160 е „постигната на база на търговското проучване за коефициента на 
тежест на тези артикули в общия тотал на офертата, а не е базирано на 
единичните стойности.“ Комисията единодушно реши, че тази обосновка не 
може да бъде приета за отговаряща на изискванията на чл. 72, ал.2 и ал. 3 от ЗОП, 
тъй като е не пълна и недостатъчна. 

По отношение на ценовото предложение на участника за доставка на 
Тонер касета Black 113R00276, 20000 к. за копирна машина тип Xerox Dc 220/dc 
230, се твърди че е посочена „символична цена“ от 0,10 лв., тъй като този артикул 
е спрян от производство, като е приложено официално писмо от официалното 
представителство на Xerox. Участникът едва в писмената си обосновка заявява, 
че не може да достави този артикул поради спирането му от производство. В 
техническото и в ценовото си предложение, участникът само е вписал в колоната 
на този артикул обозначението „спрян“, без да е уточнил че не може да го достави. 

4. За участника – РОНОС ООД, са налице изключително благоприятни 
условия за представяне на моделите тонери, посочени в т. 4 от Раздел ІV от 
настоящия протокол, изразяващи се обективно в:  

- осигуряване на голям оборот на доставки от подобни стоки, което води 
до възможност за договаряне на по-изгодни условия за доставка и транспорт; 

- договорени високи бонуси при доставка на тонери от самите 
производители; 

- въвеждане на системи за управление на качеството на управление и 
контрол, включително и върху разходите за външни услуги. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е 
пълна и обективна по отношение на наличие на изключително благоприятни 
условия за участника. 
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Комисията разглежда описаните обстоятелства от участника по 
отношение наличието на специални икономически особености на предоставяните 
услуги и оригиналност на предложеното решение за извършване на доставките, 
като неотносими към предложените по-благоприятни цени за съответните видове 
тонери. 

 
VІІ. С оглед на констатациите от Раздел VІ комисията единодушно 

РЕШИ: 
1. Приема подробната писмена обосновка на участника АТС-БЪЛГАРИЯ 

ООД на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП; 
2. Приема подробната писмена обосновка на участника РОЕЛ-98 ЕООД 

на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП; 
3. Приема подробната писмена обосновка на участника РОНОС ООД на 

основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП; 
4. На основание чл. 72, ал. 3 и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ и т. 3 

от ЗОП предлага да бъде отстранена офертата за участие на Кооперация „Панда“. 
 
VІІІ. Комисията продължи своята работа с изчисляването на оценките по 

отделните ценови показатели на допуснатите оферти, съгласно относителната им 
тежест и методиката, посочена в документацията към обявата, както и определи 
комплексната оценка на всеки участник, при което се получиха следните 
резултати: 

№ 

ОПИСАНИЕ 
МОДЕЛ 
ФОТОК. 

МАШИНА/ 
ПРИНТЕР 

МОДЕЛ ТОНЕР Мярка Теж-
ест  

Оценка 
на 

АТС-
Бълга-

рия 
ООД 

Оценка 
на 

РОЕЛ-
98 

ЕООД  
 

Оценка 
на 

РОНОС 
ООД  

    

 

1 
Konica-
Minolta 
Bizhub 211 

Тонер бутилки 
Black TN-114, 2 х 
11000 к, 2 броя в 
опаковка 

Опаков-
ка 13,00         

11,67     
             

13,00     
        

10,87     

    

 
 

2 Toshiba Es-
520 

Тонер касета Black 
T-6000e, 60000 к брой 7,90           

6,89     
                

7,90     
          

6,84     
    

  

3 Toshiba 
Еs16/160 

Тонер касета Black 
T-1600e, 5000 к брой 5,50           

3,06     
                

4,04     
          

5,50     
    

  

4 Toshiba Es-
161 

Тонер касета Black 
T-1620, 16000 к брой 2,20           

0,74     
                

0,63     
          

2,20     
    

  

5 Toshiba 2060 Тонер касета Black 
T-2060E, 7500 к брой 0,10           

0,10     
                

0,08     
          

0,08     
    

  

6 Xerox Dc 
220/dc 230 

Тонер касета Black 
113R00276, 20000 
к 

брой 1,00           
0,23     

                
0,18     

          
1,00     

    

 
 

7 Xerox 
M20/m20i 

Тонер касета Black 
106R01048, 8000 к брой 2,70           

2,70     
                

2,65     
          

2,67     
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8 
Kyocera fs-
c2026/2126mf
p 

Тонер касета Black 
TK-590K, 7000 к брой 3,50           

3,50     
                

3,26     
          

3,26     
    

 
 

9 
Kyocera fs-
c2026/2126mf
p 

Тонер касета 
Cyan/Magenta/Yell
ow TK-590C/TK-
590M/TK-590Y, 
5000 к 

брой 8,10           
8,10     

                
7,12     

          
7,14     

    

 

 

10 
Kyocera 
TASKalfa 
250ci/300ci 

Тонер касета Black 
TK-865K, 20000 к брой 1,60           

1,60     
                

1,39     
          

1,45     
    

 
 

11 
Kyocera 
TASKalfa 
250ci/300ci 

Тонер касета 
Cyan/Magenta/Yell
ow TK-865C/TK-
865M/TK-865Y, 
12000 к 

брой 2,10           
2,10     

                
1,70     

          
1,71     

    

 

 

12 Xerox Phaser 
3320dni 

Тонер касета Black 
106R02304, 5000 к брой 2,70           

2,67     
                

2,64     
          

2,70     
    

  

13 
Xerox Work 
Centre 
3315/3325 

Тонер касета Black 
106R02310, 5000 к брой 4,20           

3,54     
                

3,96     
          

4,20     
    

 
 

14 Lexmark 
C746, C748 

Тонер касета Black 
C746H1KG, 12000 
к 

брой 4,80           
3,25     

                
3,18     

          
4,80     

    

 
 

15 Lexmark 
C746, C748 

Тонер касета 
Cyan/Magenta/Yell
ow 
C746A1CG/C746A
1MG/C746A1YG, 
7000 к 

брой 8,20           
7,60     

                
4,97     

          
8,20     

    

 

 

16 HP LJ 
CP3525DN 

Тонер касета Black 
504X, 10500 к брой 1,80           

1,60     
                

1,75     
          

1,80     
    

 
 

17 HP LJ 
CP3525DN 

Тонер касета 
504A-Cyan/504A-
Magenta/504A-
Yellow, 7000 к 

брой 2,80           
2,76     

                
2,57     

          
2,80     

    

 

 

18 HP LJ P2055D Тонер касета Black 
CE505X, 4600 к брой 10,80           

9,99     
             

10,28     
        

10,80     
    

 
 

19 HP LJ P2015 Тонер касета Black 
Q7553A, 3000 к брой 2,50           

2,29     
                

2,50     
          

1,79     
    

 
 

20 HP LJ 1320 Тонер касета Black 
Q5949X, 6000 к брой 3,30           

1,98     
                

3,30     
          

1,88     
    

 
 

21 HP LJ 1300 Тонер касета Black 
Q2613X, 4000 к брой 8,90           

6,62     
                

8,90     
          

6,67     
    

 
 

22 HP LJ 1200 Тонер касета Black 
C7115X, 3500 к брой 2,30           

2,30     
                

2,21     
          

2,13     
    

 
 

    ОБЩО  100  
85,30 

             
88,18     

           
90,51     
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ІХ. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията предлага на 
възложителя следното класиране:  

Първо място – РОНОС ООД с общ брой точки – 90,51 т. 
Второ място – РОЕЛ-98 ЕООД с общ брой точки – 88,18 т. 
Трето място – АТС-БЪЛГАРИЯ ООД с общ брой точки – 85,30 т. 
 
С извършване на горните действия комисията приключи своята работа, 

като настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията 
на 31.07.2017 г. 

 
На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП протоколът, заедно с 

цялата документация и офертите на участниците се представя на възложителя за 
утвърждаване. 

 
 

Комисия: 
 
Председател:  (П)* 
                       /Милен Топалов/ 
 
Членове: 

   
1.           (П)*           2.  (П)* 

/Миглена Манолова/    /Митко Боянов/ 
 
 
 
 
 
* Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


