УТВЪРДИЛ: /п/
СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
Заместник Областен управител на
област Бургaс, упълномощена на
основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП

ПРОТОКОЛ №1
Днес, 12.04.2015 год., във връзка със Заповед № РД-10-60/08.04.2016 год. на
Севдалина Турманова - Заместник Областен управител на област Бургaс, упълномощена на
основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, с която е назначена комисия в състав: Валентин Люцканов –
Главен секретар, Милена Кирова – Директор на дирекция „АПОФУС”, Валентин Косев –
Началник отдел „АФСД“, Мария Динева – Главен юрисконсулт в отдел „ПНО” и Анета
Динева – Специалист в отдел „ПНО”, на които е възложено да разгледат и оценят
постъпилите оферти, подадени в резултат на публикувана публична покана за обществена
поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна
администрация Бургас”, се събрахме в залата на ет. 2 в
сградата на Областна
администрация – Бургас.
Комисията започна работа в 10:00 часа.
I. Определихме задачите на комисията както следва:
Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в поръчка с
предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна администрация
Бургас”. Процедурата е открита и се провежда по реда на Глава осма „а” от Закона за
обществените поръчки. Редът за разглеждане оценяване и класиране в определен в чл. 10 и
следващите от Вътрешни правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в
Областна администрация Бургас и контрол по изпълнението на сключените договори за
обществени поръчки.
Всички членове на комисията попълниха декларации за съответствие на
обстоятелствата по чл.101г, ал.2 от ЗОП.
II. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
Постъпили са 6 броя оферти.
При отварянето на офертите, съгласно чл. 101г, ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП
присъстват: Соня Янчева Георгиева, упълномощен представител на „Комплекс 2000” ООД
и Павлин Дончев Христов, упълномощен представител на „Офис Консумативи“ ООД.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата.
Оферта № 1, вх. № 26-00-219/05.04.2016 год. е подаденa в 11,37 часа, в
непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочена информация за
наименованието и адресът на участника, телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на
постъпване на офертата. Офертата е подадена от „Грийн офис“ ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Солун” № 74, ет. 1. ап. 3, ЕИК 131418721,
представлявано от Александър Петров Христов. В плика бяха открити следните документи:
1. Оферта и срок на валидност на офертата по образец;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Справка от Търговския регистър за актуално състояние;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, включващо:
- Предложението на участника за изпълнение на възлаганите дейности;
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- Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена
поръчка;
5. Ценово предложение по образец;
6. Декларация за приемане условията в проекта на договор по образец;
7.Официален фирмен каталог.
Оферта № 2, вх. № 26-00-235/08.04.2016 год. е подаденa в 10,21 часа, в непрозрачен
плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочено наименованието и адресът на
участника, телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата.
Офертата е подадена от „Андика 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ЕИК 201816097, представлявано от Карамфилка
Андреева Фелдшерова. В плика бяха открити следните документи:
1. Оферта и срок на валидност на офертата по образец;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Удостоверение №2011207153927/07.12.2011г. от Агенция по вписванията;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, включващо:
- Предложението на участника за изпълнение на възлаганите дейности;
- Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена
поръчка, с приложени договори и референции – 5 бр.;
5. Ценово предложение по образец;
6. Декларация за приемане условията в проекта на договор по образец;
7.Официален фирмен каталог.
Оферта № 3, вх. № 26-00-237/08.04.2016 год. е подаденa в 11,19 часа, в непрозрачен
плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочено наименованието и адресът на
участника, телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата.
Офертата е подадена от „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Проф. Иван Шишманов” № 4, ап. 1, ЕИК 201417931,
представлявано от управителя Павел Димитров Стоянов. В плика бяха открити следните
документи:
1. Оферта и срок на валидност на офертата по образец;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Удостоверение за регистрация от НАП;
4. Удостоверение №20160404114107/04.04.2016г. от Агенция по вписванията;
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, включващо:
- Предложението на участника за изпълнение на възлаганите дейности;
- Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена
поръчка, с приложени удостоверения 2 бр. и Сертификат за качество ;
6. Ценово предложение по образец;
7. Декларация за приемане условията в проекта на договор по образец;
8.Официален фирмен каталог.
Оферта № 4, вх. № 26-00-241/08.04.2016 год. е подаденa в 14,58 часа, в непрозрачен
плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочено наименованието и адресът на
участника, телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата.
Офертата е подадена от „КОМПЛЕКС 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 129, ЕИК 102663899, представлявано от управителя
Атанас Георгиев Михалев и Радостин Димитров Ралев- заедно и поотделно. В плика бяха
открити следните документи:
1. Оферта и срок на валидност на офертата по образец;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Удостоверение за регистрация от НАП;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, включващо:
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- Предложението на участника за изпълнение на възлаганите дейности;
- Технически спецификации на предлаганите изделия;
- Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена
поръчка, с приложени удостоверения 2 бр. и референция 1 бр.;
5. Ценово предложение по образец;
6. Декларация за приемане условията в проекта на договор по образец;
7.Официален фирмен каталог.
Оферта № 5, вх. № 92-00-42/08.04.2016 год. е подаденa в 15,06 часа, в непрозрачен
плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочено наименованието и адресът на
участника, телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата.
Офертата е подадена от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 139, регистрирана в Търговския регистър с
ЕИК 000885099, представлявано от председателя – Елка Николова Каменова - Цанкова. В
плика бяха открити следните документи:
1. Оферта и срок на валидност на офертата по образец;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Удостоверение за регистрация от НАП;
4. Удостоверение №2016030912603/09.03.2016г. от Агенция по вписванията;
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, включващо:
- Предложението на участника за изпълнение на възлаганите дейности;
- Технически характеристики и спецификация със снимков материал;
- Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена
поръчка, с приложени удостоверения 17 бр. и справка от сайта на АОП;
6. Ценово предложение по образец;
7. Декларация за приемане условията в проекта на договор по образец;
8. Пълномощно с рег. №25.02.2016г., заверено от нотариус Милена Георгиева.
Оферта № 6, вх. № 26-00-242/08.04.2016 год. е подаденa в 16,20 часа, в непрозрачен
плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочено наименованието и адресът на
участника, телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата.
Офертата е подадена от „В2П Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Фердинандова” №82, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 202691209,
представлявано от управителя Павел Георги Румянов Вътков. В плика бяха открити
следните документи:
1. Оферта по образец;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Справка от Търговския регистър за актуално състояние;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, включващо:
- Предложението на участника за изпълнение на възлаганите дейности;
- Технически характеристики и спецификация със снимков материал;
- Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена
поръчка;
5. Ценово предложение по образец;
6. Декларация за приемане условията в проекта на договор по образец;
7. Каталог.
При разглеждане на постъпилите предложения, комисията констатира следното:
Офертата, подаденa от „Грийн офис“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Солун” № 74, ет. 1. ап. 3, ЕИК 131418721, представлявано от Александър
Петров Христов, отговаря на изискванията на възложителя – Областен управител на област
Бургас, като към нея са представени всички задължително изискуеми документи.
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Участникът е представил техническо предложение, изготвено съобразно изискванията на
възложителя, предвид изложеното комисията допуска участника до разглеждане и
класиране на ценовото му предложение.
Офертата, подаденa от „Андика 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ЕИК 201816097, представлявано от Карамфилка
Андреева Фелдшерова, отговаря на изискванията на възложителя – Областен управител на
област Бургас, като към нея са представени всички задължително изискуеми документи.
Участникът е представил техническо предложение, изготвено съобразно изискванията на
възложителя, предвид изложеното комисията допуска участника до разглеждане и
класиране на ценовото му предложение.
Офертата, подаденa от „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Проф. Иван Шишманов” № 4, ап. 1, ЕИК 201417931,
представлявано от управителя Павел Димитров Стоянов, отговаря на изискванията на
възложителя – Областен управител на област Бургас, като към нея са представени всички
задължително изискуеми документи. Участникът е представил техническо предложение,
изготвено съобразно изискванията на възложителя, предвид изложеното комисията допуска
участника до разглеждане и класиране на ценовото му предложение.
Офертата, подаденa от „КОМПЛЕКС 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 129, ЕИК 102663899, представлявано от
управителя Атанас Георгиев Михалев и Радостин Димитров Ралев- заедно и поотделно,
отговаря на изискванията на възложителя – Областен управител на област Бургас, като към
нея са представени всички задължително изискуеми документи. Участникът е представил
техническо предложение, изготвено съобразно изискванията на възложителя, предвид
изложеното комисията допуска участника до разглеждане и класиране на ценовото му
предложение.
Офертата, подаденa от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 139, регистрирана в Търговския
регистър с ЕИК 000885099, представлявано от председателя – Елка Николова Каменова Цанкова, отговаря на изискванията на възложителя – Областен управител на област Бургас,
като към нея са представени всички задължително изискуеми документи. Участникът е
представил техническо предложение, изготвено съобразно изискванията на възложителя,
предвид изложеното комисията допуска участника до разглеждане и класиране на ценовото
му предложение.
Офертата, подаденa от „В2П Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ул. „Фердинандова” №82, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 202691209,
представлявано от управителя Павел Георги Румянов Вътков, НЕ отговаря на изискванията
на възложителя – Областен управител на област Бургас, в следните части:
- не е определен срок за валидност на офертата;
- в ценовото предложение за артикул Копирна хартия А4, с мерна единица 1
кашон/5 пакета/ участникът е предложил цена без ДДС 3,88лв. След направена справка с
представения с офертата каталог цената на 1 пакет хартия с 500 листа е в порядъка от
5.99лв. до 6.59 лв., което значително се разминава като цената с предложената от участника
цена за 1 кашон /5 пакета/ копирна хартия, както и с цените предложени от останалите
участници, ето защо комисията,
РЕШИ :
да отправи писмено запитване до:
„В2П Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Фердинандова” №82, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 202691209,
представлявано от управителя Павел Георги Румянов Вътков, като на участника се даде
възможност в тридневен срок от получаване на съобщението:
1.
Да предложи срок на валидност на офертата си, който не може да бъде пократък от 30 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.
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2.
Да уточни единичната цена без ДДС, предложена за артикул № 1 копирна
хартия – 3.88 лв. за каква мерна единица се отнася: за един кашон, който съдържа пет пакета
хартия или за един пакет хартия.
След изтичане на тридневния срок за представяне на информацията от „В2П Трейд“
ООД, комисията ще се произнесе относно това допуска ли кандидата до разглеждане и
класиране на ценово му предложение.
Комисията приключи работа в 11.30 часа.
Длъжностни лица :

1.
/п/
/ Валентин Люцканов/
/п/
/Милена Кирова/

2.

3.
/п/
/ Валентин Косев/

4.

5.

/п/
/Мария Динева/
/п/
/Анета Динева/
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