
1 
 

Утвърждавам, 

(П)* 
 

Димитър Стоянов 
Главен секретар на президента 

на Република България          
 

Дата: 04.08.2017 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л 

от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-85/ 25.07.2017 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: 
„Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на 

президента” 
 

На 25.07.2017 г. в 10:30 ч., в сградата на Администрацията на Президента на 
Република България, бул. “Дондуков” 2, комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-85/ 
25.07.2017 г., в състав: 
Председател: Мария Маринова – началник на отдел „Церемониал“ в дирекция „Протокол“; 

Членове:  1. Миглена Манолова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; 
 2. Гергана Костуркова – младши експерт в отдел „Държавни посещения“ в дирекция 
„Протокол“. 
проведе заседание за отваряне на офертите на участниците в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработка и доставка на 
печатни материали 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 не присъстваха представители на участниците. За участие в 
процедурата в деловодството на Администрацията на президента в определения срок – до 
17:30 ч. на 24.07.2017 г., са постъпили 5 (пет) оферти, както следва:  

№ Вх. № Дата и час на 
подаване 

Подател на офертата 

1. Вх. № 02-10-282 (9) 20.07.2017 г.; 13:53 ч. Кооперация „Панда“ 

2. Вх. № 02-10-282 (10) 24.07.2017 г.; 11:37 ч. Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД 
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3. Вх. № 02-10-282 (11) 24.07.2017 г.; 15:22 ч. ЕТ АКТИВ КОМЕРС – 
Владимир Рупчин 

4. Вх. № 02-10-282 (12) 24.07.2017 г.; 15:46 ч. Ка Ел Офис ООД 

5. Вх. № 02-10-282 (13) 24.07.2017 г.; 15:46 ч. АЛФА СТАР ЕООД 

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

по реда на тяхното постъпване, като отрази ценовите предложения на участниците, съгласно 
разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, в следната таблица: 

№ ПЕЧАТЕН МАТЕРИАЛ 

Коопера-

ция Панда 

/ед. цена без 

ДДС, лева 

Ди Ем Ай 

Дивелопмент 

ЕООД /ед. цена 

без ДДС, лева 

ЕТ 
АКТИВ 

КОМЕРС 
/ед. цена 

без ДДС, 

лева 

Ка Ел 
Офис 
ООД 

/ед. цена 

без ДДС, 

лева 

АЛФА 
СТАР 
ЕООД 

/ед. цена 

без ДДС, 

лева 

1. Папка ПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
2,70 

3,50 1,50 0,95 1,78 

2. Папка ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(вариант 1)  

1,80 

 

3,50 

 

0,97 

 

1,00 

 

1,30 

3. Папка ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(вариант 2)  

1,40 

 

4,50 

 

0,84 

 

1,90 

 

1,00 

4. Папка АДМИНИСТРАЦИЯ 

НА ПРЕЗИДЕНТА 
1,60 

3,50 0,86 0,95 1,05 

5. Папка ТОСТ 1,80 4,20 1,08 1,20 2,00 

6. Корица за програма 0,84 3,75 0,40 0,65 0,85 

7. Папка кожена с трикольорна 

лента  
25,60 

15,80 15,90 14,50 16,90 

8.  Папка кожена тип класьор  31,20 22,60 17,68 19,90 12,50 

9.  Папка кожена тип клипборд  30,80 25,80 17,58 29,00 11,90 

10. Покани (тираж 20 бр.) 3,96 4,50 2,34 1,50 0,45 

11. Покани (тираж 100 бр.) 0,20 2,20 1,34 1,15 0,48 

12. Покани (тираж 1000 бр.) 0,20 0,95 0,60 0,45 0,48 

13. Визитни картички * - - - - - 

14. Официални визитни картички 3,60 0,95 1,87 10,00 0,32 

15. Делови визитни картички на 
бял картон с релеф със златен 
герб и надпис „Република 
България 

2,00 

0,85 0,99 0,70 0,24 

16. Делови визитни картички на 0,17 0,85 0,15 0,50 0,24 
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бял картон с релеф с черен герб 
и надпис „Република България“ 

17. Делови визитни картички на 
светложълт картон с логото на 
Администрация на президента 
в черен цвят. 

0,17 

0,35 0,15 0,10 0,08 

18. Бланка Президент 1,02 0,35 0,57 0,75 0,80 

19. Бланка Вицепрезидент 1,00 0,35 0,57 0,75 0,80 

20. Бланка за указите на 

Президента  
0,22 

0,15 0,20 0,40 0,22 

21. Бланка за указите на 

Вицепрезидента 
0,22 

0,15 0,20 0,40 0,22 

22. Бланка за указ със златен герб  2,16 2,90 1,20 0,90 0,58 

23. Тефтерчета 0,74 2,90 0,38 0,75 4,20 

24. Двустранни картончета за 

разговори  

0,08 0,35 0,04 0,15 0,50 

25. Менюта с герб 1,44 3,30 0,79 0,15 9,50 

26. Менюта без герб 1,24 3,10 0,66 0,15 8,50 

27. Картончета за маса с герб  1,24 1,20 0,65 0,15 1,20 

28. Картончета за маса без герб  1,16 1,05 0,59 0,15 0,80 

29. Указателни картончета  1,14 1,15 0,60 0,15 0,50 

30. Подаръчни торбички * - - - - - 

31. Торбичка с размери 
едностранно 500х140х370 мм 

8,40 6,80 2,72 4,00 5,50 

32. Торбичка с размери 
едностранно 420х130х380 мм 

8,40 4,90 2,77 4,00 5,41 

33. Торбичка с размери 
едностранно 300х90х320 мм 

6,80 4,20 2,36 3,60 3,95 

34. Торбичка с размери 
едностранно 235х106х235 мм 

6,80 3,90 2,03 2,75 3,95 

35. Торбичка с размери 
едностранно 360х250х60 мм 

6,80 4,50 2,03 3,00 3,90 

36. Торбичка с размери 
едностранно 450х110х125 мм 

5,80 4,90 1,74 4,40 4,85 

37. Торбичка с размери 
едностранно 160х60х280 мм 

5,80 3,50 1,74 2,60 3,90 

38. Торбички с размер едностранно 
150х90х120 мм 

5,80 3,50 1,60 2,45 3,70 

39. Представителен бележник с 

кожена корица 

34,00 10,50 8,96 9,80 9,50 
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* В тези полета ще се впишат средно-аритметичните стойности, получени от единичните стойности 
на съставляващите ги артикули, като тази стойност ще се използва за нуждите на оценяването по 
обявената методика за оценка. 

Членовете на комисията подписаха техническите предложения за изпълнение на 
поръчката и ценовите предложения на участниците.  

 
ІІ. Комисията продължи своята работа в закрити заседания 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, 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. 

2. Участникът, Ди Ем Ай Дивелопмънт 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, ЕТ АКТИВ КОМЕРС – Владимир Рупчин 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.  

Този участник е представил документ за регистрацията си – Рег. № 388 от 16.07.2015 г. 
в Регистъра на специализираните предприятия и кооперация на и за хора с увреждания, който 
се води от Агенцията за хора с увреждания. Доколкото разпоредбите на чл. 12, ал. 5 от ЗОП, 
изискват регистрацията като специализирано предприятие да е извършена преди повече от три 
години преди датата на откриване на съответната обществена поръчка, комисията установи че 
този участник не се включва в кръга на лицата, за които поръчката е запазена. 

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

4. Участникът, Ка Ел Офис 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. 

5. Участникът, АЛФА СТАР 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. 
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Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне до равнопоставено 
разглеждане на офертите на следните участници: 

1. Кооперация „Панда“; 
2. Ди Ем Ай Дивелопмент ЕООД; 
3. ЕТ АКТИВ КОМЕРС – Владимир Рупчин; 
4. Ка Ел Офис ООД; 
5. АЛФА СТАР ЕООД. 

 
ІІІ. Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници и 

установи следното:  
1. Участникът, Кооперация „Панда“ е представил техническо предложение, което 

отговаря на изискванията на възложителя по отделните асортименти, техните размери, цветове 
и цялостно оформление. 

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

2. Участникът, Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД е представил техническо предложение, 
което отговаря на изискванията на възложителя по отделните асортименти, техните размери, 
цветове и цялостно оформление. 

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

3. Участникът, ЕТ АКТИВ КОМЕРС – Владимир Рупчин е представил техническо 
предложение, което отговаря на изискванията на възложителя по отделните асортименти, 
техните размери, цветове и цялостно оформление. 

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

4. Участникът, Ка Ел Офис ООД е представил техническо предложение, което не 
отговаря на изискванията на възложителя по следните асортименти: 

4.1. В описанието на материала и изработката на „менюта с герб“, участникът не 
предвижда отпечатването на златен герб върху този печатен материал, докато изискванията на 
възложителя са да има такъв, който да е с размер 30х25 мм, центрирано разположен на 
разстояние 2 см. от горния край. Освен това тиражът който предвижда възложителят е 300 бр., 
докато участникът е вписал – „Тираж: 200 бр.“; 

4.2. В описанието на материала и изработката на „менюта без герб“, участникът 
предлага отпечатване в размери „105х45 мм“, докато възложителят изисква тези размери да са 
105х175 мм. Предложената златна рамка от участника също се различава от изискванията на 
възложителя – при изискване 170х100 мм., участника предлага да я изработи в размер от 
100х40мм. Освен това тиражът който предвижда възложителят за този печатен материал е 200 
бр., докато участникът е вписал – „Тираж: 100 бр.“; 

Комисията единодушно реши на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП да отстрани 
офертата на този участник от последващо участие в избора на изпълнител на тези доставки. 

5. Участникът, АЛФА СТАР ЕООД е представил техническо предложение, което 
отговаря на изискванията на възложителя по отделните асортименти, техните размери, цветове 
и цялостно оформление. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в 
процедурата – разглеждане на ценовото предложение. 
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Комисията премина към оценка и класиране, 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, на допуснатите оферти, както следва: 

1. Кооперация „Панда“; 
2. Ди Ем Ай Дивелопмент ЕООД; 
3. ЕТ АКТИВ КОМЕРС – Владимир Рупчин; 
4. АЛФА СТАР ЕООД. 
 

ІV. 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:  

№ ПЕЧАТЕН 
МАТЕРИАЛ Тираж

Отн. 
тежест 
на ед. 
цена 

Оценка 
на 

Коопера-
ция 

„Панда“ 

Оценка на Ди 
Ем Ай 

Дивелопмент 
ЕООД 

Оценка на 
ЕТ 

АКТИВ 
КОМЕРС– 
Владимир 

Рупчин 

Оценка на 
АЛФА 
СТАР 
ЕООД  

1. 

Папка ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 300 бр. 10 

5,56  4,29  10,00  8,43  

2. 

Папка 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ (вариант 
1) 200 бр. 10 

5,39  2,77  10,00  7,46  

3. 

Папка 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ (вариант 
2) 20 бр. 1 

0,60  0,19  1,00  0,84  

4. 

Папка 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НА ПРЕЗИДЕНТА 300 бр. 10 

5,38  2,46  10,00  8,19  

5. Папка ТОСТ 400 бр. 3 1,80  0,77  3,00  1,62  
6. Корица за програма 200 бр. 8 3,81  0,85  8,00  3,76  

7. 
Папка кожена с 
трикольорна лента 50 бр. 2 1,26  2,00  1,99  1,87  

8. 
Папка кожена тип 
класьор 30 бр. 2 0,80  1,11  1,41  2,00  

9. 
Папка кожена тип 
клипборд 10 бр. 1 0,39  0,46  0,68  1,00  

10. Покани 20 бр. 4 0,45  0,40  0,77  4,00  
11. Покани 100 бр. 3 3,00  0,27  0,45  1,25  
12. Покани 1000 бр. 5 5,00  0,01  1,67  2,08  
13. Визитни картички * 100 бр. 5 0,74  1,47  1,39  5,00  
14. Бланка Президент 300 бр. 2 0,69  2,00  1,23  0,88  
15. Бланка Вицепрезидент 300 бр. 2 0,70  2,00  1,23  0,88  

16. 
Бланка за указите на 
Президента 200 бр. 1 0,68  1,00  0,75  0,68  
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17. 
Бланка за указите на 
Вицепрезидента 200 бр. 1 0,68  1,00  0,75  0,68  

18. 
Бланка за указ със 
златен герб 100 бр. 5 1,34  1,00  2,42  5,00  

19. Тефтерчета 500 бр. 3 1,54  0,39  3,00  0,27  

20. 

Двустранни 
картончета за 
разговори 300 бр. 3 

1,50  0,34  3,00  0,24  

21. Менюта с герб 300 бр. 3 1,65  0,72  3,00  0,25  
22. Менюта без герб 200 бр. 2 1,06  0,43  2,00  0,16  

23. 
Картончета за маса с 
герб 300 бр. 3 1,57  1,63  3,00  1,63  

24. 
Картончета за маса 
без герб 200 бр. 2 1,02  1,12  2,00  1,48  

25. 
Указателни 
картончета 300 бр. 2 0,88  0,87  1,67  2,00  

26. 
Подаръчни торбички 
(всички размери)* 

100 бр. 
от 

размер 5 
1,56  2,35  5,00  2,42  

27. 

Представителен 
бележник с кожена 
корица 100 бр. 2 

0,53  1,71  2,00  1,89  

 Крайна оценка    49,57  33,60  81,39  65,94  
 
V. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя следното 

класиране:   
Първо място – ЕТ АКТИВ КОМЕРС – Владимир Рупчин с общ брой точки – 81,39 т.  
Второ място – АЛФА СТАР ЕООД с общ брой точки – 65,94 т.  
Трето място – Кооперация „Панда“ с общ брой точки – 49,57 т.  
Четвърто място – Ди Ем Ай Дивелопмент ЕООД с общ брой точки – 33,60 т.  
 

С извършване на горните действия комисията приключи своята работа, като 
настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 03.08.2017 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)* 
                       /Мария Михаилова/ 
Членове: 

(П)*       (П)* 
/Миглена Манолова/    /Гергана Костуркова/ 

 
*Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


