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Утвърждавам, 

(П)* 
Димитър Стоянов 

Главен секретар на президента 
на Република България          

Дата: 21.08.2017 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л 

от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-82/ 26.07.2017 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 канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента” 

На 27.07.2017 г. в 10:30 ч., в сградата на Администрацията на Президента на 
Република България, бул. “Дондуков” 2, комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-82/ 
26.07.2017 г., в състав: 
Председател: Милен Топалов – директор на дирекция „ФСИО“; 

Членове:  1. Миглена Манолова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; 
 2. Веска Гладченко – началник отдел „Стопански“ 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 канцеларски 
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 присъстваха двама представители на участниците, които се вписаха 
в присъствен лист. Председателят обяви, че за участие в процедурата в деловодството на 
Администрацията на президента в определения срок – до 17:30 ч. на 26.07.2017 г., са 
постъпили 6 (шест) оферти, както следва:  

№ Вх. № Дата и час на подаване Подател на офертата 

1. Вх. № 02-10-262 (5) 25.07.2017 г.; 10:26 ч. Кооперация „Панда“ 

2. Вх. № 02-10-286 (6) 26.07.2017 г.; 11:27 ч. РОЕЛ-98 ООД 

3. Вх. № 02-10-286 (7) 26.07.2017 г.; 14:09 ч. МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 
МАШИН ООД 

4. Вх. № 02-10-286 (8) 26.07.2017 г.; 15:01 ч. МУЛТИКО 92 ООД 

5. Вх. № 02-10-286 (9) 26.07.2017 г.; 15:12 ч. РОНОС ООД 

6. Вх. № 02-10-286 (10) 26.07.2017 г.; 16:44 ч. ТОП ОФИС ПЛЮС ООД 
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Комисията се убеди, че опаковките на офертите са с ненарушена цялост и ги отвори 
по реда на тяхното постъпване и обяви единичните цени по всеки артикул без включен ДДС 
на всеки един от участниците по отделните обособени позиции, съгласно разпоредбите на 
чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, както следва: 

 

По Обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“:  
 
 

 
 
 

 

Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож.

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 3,79 3,43 3,79 3,77 3,60 3,92

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 8,20 8,20 5,00 7,44 6,90 8,50

3

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 1,33 1,45 1,35 1,19 1,25 1,55

4

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 0,29 0,89 0,71 0,63 0,77 0,78

5

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 3,61 0,47 0,07 0,09 0,15 0,08

6

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 1,46 2,80 3,00 1,67 1,55 0,92

7

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 0,35 0,80 0,49 0,29 0,45 0,31

8
Перфоратор за 60 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, 
стандартно разстояние между дупките

брой 5,96 10,80 27,00 6,59 8,70 7,70

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

брой 6,92 5,56 6,89 2,99 2,95 3,00

№ АРТИКУЛ МЯРКА

Кооперац
ия Панда

РОЕЛ-98 
ООД

Мениджм
ънт 

Бизнес 

МУЛТИК
О 92 ООД

РОНОС 
ООД

ТОП 
ОФИС 
ПЛЮС 
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По Обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“: 

АРТИКУЛ Мярка 

Коопера-
ция Панда 

РОЕЛ-
98 ООД 

Мениджмънт 
Бизнес 

Машин ООД 

МУЛТИКО 
92 ООД 

РОНОС 
ООД 

ТОП 
ОФИС 
ПЛЮС 

ООД 

Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. 

Кламери: метални, големина мин. 
33 мм, 100 бр. в кутия кутия 

0,28 0,40 0,31 0,28 0,26 0,20 

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

Опа-
ковка 6,50 3,50 6,99 5,25 5,20 5,35 

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

Опа-
ковка 1,65 2,15 1,64 1,57 1,79 1,40 

Папка-класьор, подходяща за 
съхранение на документи А4, със 
сменяем етикет, здрави механизми 
за перфорирани листа с два ринга, с 
широчина на гърба от 70 до 80 мм 

брой 1,49 1,40 1,33 1,31 1,49 1,39 

Папка-класьор, подходяща за 
съхранение на документи А4, със 
сменяем етикет, здрави механизми 
за перфорирани листа с два ринга, с 
широчина на гърба от 40 до 50 мм 

брой 1,49 1,40 1,33 1,31 1,49 1,39 

Папка-класьор, подходяща за 
съхранение на документи А4, със 
сменяем етикет, здрави механизми 
за перфорирани листа с два ринга, с 
широчина на гърба от 25 до 30 мм 

брой 1,69 1,40 1,92 1,39 1,55 1,66 

 
Председателят на комисията обяви и предлаганите процентни търговски отстъпки, 

които ще се използват от възложителя в случаите на заявка за доставка на канцеларски 
материали от електронните или хартиени каталози на избрания за изпълнител, които са както 
следва: 

По Обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“:  

Търговска 
отстъпка 

 

Коопера-
ция Панда 

РОЕЛ-98 
ООД 

Мениджмънт Бизнес 
Машин ООД 

МУЛТИКО 
92 ООД 

РОНОС 
ООД 

ТОП ОФИС 
ПЛЮС ООД 

Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. 

Предложен % от 
участника 

31 37 30 90 25 24 

 
По Обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“: 

Търговска 
отстъпка 

 

Коопера-
ция Панда 

РОЕЛ-98 
ООД 

Мениджмънт Бизнес 
Машин ООД 

МУЛТИКО 
92 ООД 

РОНОС 
ООД 

ТОП ОФИС 
ПЛЮС ООД 

Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. Предлож. 

Предложен % от 
участника 

31 37 30 90 25 24 
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Членовете на комисията и присъстващите представители, 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, че всички участници са представили изискуемите документи, 
с които доказва съответствието си с критериите за подбор и допуска всички участници до 
следващ етап в процедурата – разглеждане на техническото предложение. Не са представени 
доказателства за наличието на условия, които биха дали качество на някой от участниците по 
смисъла на чл. 12, ал. 6 от ЗОП, поради което се разглеждат офертите на всички участници по 
обособена позиция № 2. 

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. 

 
ІІІ. При прилагане на изискването в методиката за оценка и по двете обособени 

позиции, комисията извърши проверка за наличие на предложения с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за съответните 
артикули.  

При проверка се установи, че по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната 
стойност на предложенията на останалите оферти по определени артикули са представили 
следните участниците и по съответните обособени позиции, а именно:  

1. 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 артикули от спецификацията към Обособена позиция № 1 „Хартия и 
принадлежности за офиса“ , а именно:  

№ АРТИКУЛ 

4 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 

6 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 

7 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 

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

  
 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 артикули, а именно:  
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2.1. артикул с пореден номер № 5 от Техническата спецификация към Обособена 
позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“ , а именно:  

№ АРТИКУЛ 

5 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 

2.2. артикул с пореден номер № 2 от Техническата спецификация към Обособена 
позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“ , а именно:  

№ АРТИКУЛ 

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

 
3. Участникът МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН 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 артикули от спецификацията към 
Обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“ , а именно:  

№ АРТИКУЛ 

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 

5 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 

 
4. Участникът МУЛТИКО 92 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 артикули от спецификацията към Обособена позиция № 1 „Хартия и 
принадлежности за офиса“ , а именно:  

№ АРТИКУЛ 
5 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 

7 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 

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

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

 
5. 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 артикули от спецификацията към Обособена позиция № 1 „Хартия и 
принадлежности за офиса“ , а именно:  
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№ АРТИКУЛ 
5 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 

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

 
 6. Участникът ТОП ОФИС ПЛЮС 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 артикули, а именно:  

6.1. посочените артикули с техните поредни номера от Техническата спецификация 
към Обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“ , а именно:  

№ АРТИКУЛ 

5 
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 

6 

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 

7 
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 

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

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

 
6.2. посочените артикули с техните поредни номера от Техническата спецификация 

към Обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“ , а именно:  
 

№ АРТИКУЛ 
1 Кламери: метални, големина мин. 33 мм, 100 бр. в кутия 
3 Джоб за документи формат А 4, стандартна европерфорация, мат, 100 броя в опаковка 

 
ІV. 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.  Кооперация „Панда“ – по предложените цени за артикулите, посочени в т. 1 от 
Раздел ІІІ от настоящия протокол; 

1.2.  РОЕЛ-98 ЕООД – по предложените цени за артикулите, посочени в т. 2 от 
Раздел ІІІ от настоящия протокол; 
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1.3. МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД – по предложените цени за 
артикулите, посочени в т. 3  от Раздел ІІІ от настоящия протокол; 

1.4. МУЛТИКО-98 ООД – по предложените цени за артикулите, посочени в т. 4 от 
Раздел ІІІ от настоящия протокол; 

1.5.  РОНОС ООД – по предложените цени за артикулите, посочени в т. 5 от Раздел 
ІІІ от настоящия протокол; 

1.6. ТОП ОФИС ПЛЮС – по предложените цени за артикулите, посочени в т. 6 от 
Раздел ІІІ от настоящия протокол; 
 2. Подробните писмени обосновки да се представят в 5-дневен срок от получаването 
на искането. 

 
V. 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 – Кооперация „Панда“, са налице изключително благоприятни 
условия за доставка на артикулите, посочени в т. 1 от Раздел ІІІ от настоящия протокол, 
изразяващи се обективно в:   

- самостоятелното производство на пликове от самия участник, с което се 
елиминират разходите за съпътстващите услуги; 

- доброто финансово състояние на участника, което прави възможно поддържането 
на материална и складова база, в която да се складират големи количества от посочените 
артикули; 

- предоставяне на изгодни цени за артикулите от доставчиците и постигане на 
договорени изгодни за участника условия при тяхното доставяне в големи количества;  

- изградена логистична мрежа и специализирана методика за управление на 
разходите по доставките.   

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

2. За участника – РОЕЛ-98 ЕООД, са налице изключително благоприятни условия за 
доставка на артикулите, посочени в т. 2 от Раздел ІІІ от настоящия протокол, изразяващи се 
обективно в:   

- 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 артикули 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 канцеларски стоки.  

Изложените в обосновката аргументи са подкрепени и с приложени доказателства. 

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 прецени 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 артикули.  

3. За участника – МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД, са налице изключително 
благоприятни условия за доставка на артикулите, посочени в т. 3 от Раздел ІІІ от настоящия 
протокол, изразяващи се обективно в:   

- предоставяне на изгодни цени за артикулите от производителите и постигане на 
договорени изгодни за участника условия при тяхното доставяне в големи количества;  

- изградена логистична мрежа в цялата страна и собствен транспортен парк.  
С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 

обективна.  
Комисията прецени описаните обстоятелства от участника по отношение наличието 

на оригиналност на предложеното решение за извършване на доставките, като неотносими 
към предложените по-благоприятни цени за съответните артикули.  

4. За участника – МУЛТИКО 92 ООД, са налице изключително благоприятни 
условия за доставка на артикулите, посочени в т. 4 от Раздел ІІІ от настоящия протокол, 
изразяващи се обективно в:   

- доброто финансово състояние на участника, което прави възможно поддържането 
на материална и складова база, в която да се складират големи количества от посочените 
артикули;  

- предоставяне на изгодни цени за артикулите от доставчиците и постигане на 
договорени изгодни за участника условия при тяхното доставяне в големи количества;  

- изградена складова база и наличието на собствени пакетиращи машини.   

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

5. За участника – РОНОС ООД, са налице изключително благоприятни условия за 
доставка на артикулите, посочени в т. 5 от Раздел ІІІ 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.  

Комисията прецени 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 артикули.  

6. За участника – ТОП ОФИС ПЛЮС ООД, следва да се отбележи следното: 
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Вместо писмена обосновка за предложените от него ценови параметри, участникът 
представя на комисията си съображенията си за това, как не следва да се има прилагат 
разпоредбите на чл. 72 от ЗОП по отношение на цените на отделните артикули. Комисията 
не приема аргументите на участника, тъй като видно от документацията към обявата, цената 
на всеки артикул от съответната обособена позиция подлежи на самостоятелна оценка с 
коефициент с различна тежест. Във формирането на крайната оценка по показател „Цена“ 
участват не цените на отделните артикули, а именно получените от тях точки след прилагане 
на коефициентите им за тежест. Освен с описаните коефициенти на тежест на отделните 
артикули, участникът е следвало да се съобрази и с изрично вписаното в методиката за оценка 
условия за прилагане разпоредбите на чл. 72 от ЗОП, а именно - при наличие на повече от 20 
на сто разлика в цените на всеки артикул. Цитираната от участника съдебна практика за 
прилагане разпоредбите на чл. 72 от ЗОП не следва да се вземат предвид, тъй като се отнасят 
за друг вид образуване на показателите в методиката за оценка на офертите. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията не приема 
представената обосновка, тъй като представените доказателства не са достатъчни, за да 
обосноват предлаганата цена и са неотносими към настоящата поръчка. 

Предвид гореизложеното, комисията взе следните решения: 
1. На основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП, приема представените писмени обосновки и 

допуска до оценка офертите на следните участници: 

 Кооперация „Панда“; 

 РОЕЛ-98 ЕООД; 

 МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД; 

 МУЛТИКО 92 ООД; 

 РОНОС ООД. 

2. На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП не приема обосновката на ТОП ОФИС ПЛЮС 
ООД на основание и предлага на основание 107, т. 3 от ЗОП да се отстрани тази оферта от 
следващите етапи на оценка и класиране.  

 

VІ. Комисията премина към разглеждане на представените от участниците 
процентни търговски отстъпки, които ще се използват от възложителя в случаите на заявка 
за доставка на канцеларски материали от електронните или хартиени каталози на избрания 
за изпълнител. Във връзка с представените и по двете обособени позиции от участника 
МУЛТИКО 92 ООД, търговска отстъпка „в размер на 90 % от официално посочените в 
хартиените каталози“. След разглеждане на приложените 11 стр. към ценовото 
предложение, които са озаглавени „Каталог 2017 multico“ и на основание чл. 54, ал. 13 от 
ППЗОП, комисията реши да поиска разяснения относно декларираните данни в офертата, а 
именно:  

1. Потвърждава ли участникът, че при извършена доставка на определен артикул от 
приложения хартиен каталог, възложителят ще заплати само 10 % от посочената стойност? 
 2. Предлаганата от участника търговска отстъпка, важи ли и за други артикули, които 
предлагате на интернет-страницата му? 

3. При участника наличен ли е официален хартиен каталог или приложения към 
ценовото предложение е изготвен само за нуждите на настоящата обществена поръчка? 
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 Писмените разяснения следва да бъдат представени в 3-дневен срок от получаване на 
писмото от участника при спазване изискванията на Раздел VІ от документацията към 
обявата. 

В определения срок участникът е представил своите разяснения. След запознаване с 
тях и след анализ на представените документи към офертата, комисията установи следното: 

Действително участникът е предложил 90 % търговска отстъпка, която обаче 
възложителят може да ползва единствено по отношение на артикулите, които са включени в 
приложения към офертата хартиен каталог. Участникът изрично е декларирал, че други 
артикули, не включени в приложения каталог не може да достави на възложителя, както и че 
си запазва правото да променя и допълва каталога си, при необходимост от пускане на нови 
артикули. Хартиеният каталог е специално разработен от участника за задоволяване 
„нуждите на корпоративните клиенти, държавни администрации и участия по 
обществени поръчки“. 

При извършена проверка на официалната интернет страница на участника за актуални 
цени на някои от артикулите, се установи че посочените артикули са много по-голям брой от 
артикулите към офертата, но справка за цената им не може да бъде извършена без 
предварителна регистрация. Актуалните към всеки момент цени на останалите участници за 
всички техни артикули, могат да се видят безпрепятствено в електронните им каталози в 
интернет. 

Комисията установи, че предложените в хартиеният каталог артикули са с ценови 
параметри превишаващи в пъти пазарните цени на подобни артикули, напр. за папка-класьор 
5 см. или 8 см, участникът е предложил цена от 16,695 лв. при средно-аритметична цена от 
офертите на всички участници: 1,39 лв.; кламери – метални, 33 мм, 100 бр. в кутия – 
предложена цена в каталога: 3,518 лв. при средно-аритметична цена от офертите на всички 
участници: 0,28 лв. (посочените цени са без включен ДДС). 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че с представената оферта 
участника МУЛТИКО 92 ООД ограничава възможностите на възложителя за избор на 
канцеларски артикули, извън посочените в Техническата спецификация, което противоречи 
на предварително обявените условия. Поради това обстоятелство и на основание чл. 107, т. 
2, б. (а) от ЗОП се предлага офертата на МУЛТИКО 92 ООД да бъде отстранена от участие. 

VІІ. Като взе предвид обстоятелствата по Раздел V и Раздел VІ от настоящия 
протокол, комисията допуска до оценка офертите на следните участници: 

 Кооперация „Панда“; 

 РОЕЛ-98 ЕООД; 

 МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД; 

 РОНОС ООД. 
 

VIII. Комисията премина към оценка и класиране на всички допуснати оферти, 
съгласно методиката за оценка, описана в документацията към обявата.  

 След прилагане на методиката за оценка на офертите, резултатите са следните: 

1. По Обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“ 
1.1. За показател К1, допуснатите оферти са получили следните стойности: 
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АРТИКУЛ Мярка Относ. 
тежест  

Кооперация 
Панда 

РОЕЛ-98 
ООД 

Мениджмънт 
Бизнес Машин 

ООД 

РОНОС 
ООД 

Оценка Оценка Оценка Оценка 

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 

Опа-
ковка 60 54,30 60,00 54,30 57,17 

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 

Опа-
ковка 2 1,22 1,22 2,00 1,45 

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 

Опа-
ковка 10 9,40 8,62 9,26 10,00 

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 

Опа-
ковка 10 10,00 3,26 4,08 3,77 

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 10 0,19 1,49 10,00 4,67 

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 

Опа-
ковка 2 2,00 1,04 0,97 1,88 

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 

Опа-
ковка 2 2,00 0,88 1,43 1,56 

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

брой 2 2,00 1,10 0,44 1,37 

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

брой 2 0,85 1,06 0,86 2,00 

К1 – точки    81,97 78,67 83,34 83,86 
  
 

1.2. За Показател К2 допуснатите оферти са получили следните стойности: 
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К2 – Процент 
търговска отстъпка 

 

Кооперация 
Панда РОЕЛ-98 ООД Мениджмънт Бизнес 

Машин ООД РОНОС ООД 

Оценка  Оценка Оценка Оценка 

К2 – точки  
83,78 100 81,08 67,57 

 
1.3. Комплексната оценка на допуснатите оферти е както следва: 

 

Показатели  
Кооперация 

Панда РОЕЛ-98 ООД Мениджмънт Бизнес 
Машин ООД РОНОС ООД 

Оценка  Оценка Оценка Оценка 

К1 
81,97 78,67 83,34 83,86 

К2 
83,78 100 81,08 67,57 

Комплексна оценка 
К = K1х70%+К2х30% 

82,51 85,07 82,66 78,97 

 
2. По Обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“: 
2.1. За показател К1, допуснатите оферти са получили следните стойности: 
 

№ АРТИКУЛ МЯРКА Относ. 
тежест  

Кооперация 
Панда 

РОЕЛ-
98 ООД 

Мениджмън
т Бизнес 

Машин ООД 

РОНО
С ООД 

Оценка Оценка Оценка Оценка 

1 Кламери: метални, големина мин. 33 
мм, 100 бр. в кутия кутия 

5 4,64 3,25 4,19 5,00 

2 

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

опаковка 25 13,46 25,00 12,52 16,83 

3 
Джоб за документи формат А 4, 
стандартна европерфорация, мат, 100 
броя в опаковка 

опаковка 25 24,85 19,07 25,00 22,91 

4 

Папка-класьор, подходяща за 
съхранение на документи А4, със 
сменяем етикет, здрави механизми за 
перфорирани листа с два ринга, с 
широчина на гърба от 70 до 80 мм 

брой 20 17,85 19,00 20,00 17,85 

5 

Папка-класьор, подходяща за 
съхранение на документи А4, със 
сменяем етикет, здрави механизми за 
перфорирани листа с два ринга, с 
широчина на гърба от 40 до 50 мм 

брой 20 17,85 19,00 20,00 17,85 

6 

Папка-класьор, подходяща за 
съхранение на документи А4, със 
сменяем етикет, здрави механизми за 
перфорирани листа с два ринга, с 
широчина на гърба от 25 до 30 мм 

брой 5 4,14 5,00 3,65 4,52 

  К1   82,80 90,32 85,36 84,95 
 
2.2. За Показател К2 допуснатите оферти са получили следните стойности: 
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К2 – Процент търговска 
отстъпка 

 

Кооперация 
Панда РОЕЛ-98 ООД Мениджмънт Бизнес 

Машин ООД РОНОС ООД 

Оценка  Оценка Оценка Оценка 

К2 – точки  
83,78 100 81,08 67,57 

 
2.3. Комплексната оценка на допуснатите оферти е както следва: 

Показатели  
Кооперация 

Панда РОЕЛ-98 ООД Мениджмънт Бизнес 
Машин ООД РОНОС ООД 

Оценка  Оценка Оценка Оценка 

К1 
82,80 90,32 85,36 84,95 

К2 
83,78 100 81,08 67,57 

Комплексна оценка 
К = K1х70%+К2х30% 

83,09 93,22 84,07 79,74 

 

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

1. По Обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“ 
Първо място – РОЕЛ-98 ЕООД с комплексна оценка – 85,07 т.; 
Второ място – МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД с общ брой точки – 

82,66 т.; 
Трето място – Кооперация „Панда“ с комплексна оценка – 82,51 т.; 

Четвърто място – РОНОС ООД с комплексна оценка – 78,97 т.  

  2. По Обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“: 
Първо място – РОЕЛ-98 ЕООД с комплексна оценка – 93,22 т.; 
Второ място – МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД с комплексна оценка – 

84,07 т.; 
Трето място – Кооперация „Панда“ с комплексна оценка – 83,09 т.; 

Четвърто място – РОНОС ООД с комплексна оценка – 79,74 т.  
С извършване на горните действия комисията приключи своята работа, като 

настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 17.08.2017 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: (П)* 
                       /Милен Топалов/ 

1.                  (П)*                   2.            (П)* 
/Миглена Манолова/     /Веска Гладченко/ 

 

* Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


