
 1 

                                                                        
 

  

 УТВЪРДИЛ: /п/ 

                                                                         СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА 

Заместник Областен управител на 

област Бургaс, упълномощена на 

основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП/отм./ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

               Днес, 25.04.2016 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/отм./, 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 13:00 часа. 

  

             Предвид изтичането на срока за представяне на разяснение от „В2П Трейд“ ООД, 

изискани с решение на комисията, обективирано в протокол от 12.04.2016г., комисията 

следва:  

           1. Да се произнесе относно това допуска ли кандидата „В2П Трейд“ ООД до 

разглеждане  и класиране на ценово му предложение; 

           2. Да оцени и класира ценовите предложения на допуснатите участници, като 

предложи на Възложителя да сключи договор с участника предложил най – ниска цена, 

съобразно поставения от възложителя критерии. 

 

 

               Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилото в дадения срок с вх. №26-00-

242/2/18.04.2016г.  разяснение от „В2П Трейд“ ООД, в което се уточнява, че: 

 

 1. Участникът предлага срок на валидност на офертата 120 дни, като прилага нова 

Оферта по образец; 

 2.  Предложената цена за артикул №1 копирна хартия – 3.88 лв. без ДДС е за мерна 

единица 1(един) пакет, като прилага ново Ценово предложение по образец. 

 

 При разглеждане на офертата на „В2П Трейд“ ООД и допълнително 

представеното разяснение, комисията установи, че ценовото предложение на участника не 

отговаря на изискванията на възложителя, т.к. същият е предложил цена за 1(един) пакет 

копирна хартия, а не за мерната единица посочена в ценовото предложение от възложителя, 

а именно цена за един кашон, съдържащ 5 пакета. Представеното ново ценово предложение, 

не следва да се разглежда в комисията предвид факта, че участникът няма право да подменя 

представеното с офертата ценово предложение. Предвид гореизложеното, комисията счита, 

че участникът не следва да бъде допуснат до оценка и класиране, поради което комисията, 
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                                                                    Р Е Ш И  : 

 

     НЕ ДОПУСКА до оценка и класиране: 

              Оферта с вх. № 26-00-242/08.04.2016 год., 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. 

 

           II. Комисията пристъпи към оценка и класиране на ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

 

                Пристъпи се към изчисляване на сбора на единичните цени, предложени от 

участниците за всеки един от посочените от Възложителя артикули, при което се установи 

следното:    

 Участникът „Грийн офис“ ЕООД е предложил единични цени на  всички описани 

от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 310 лева без включен ДДС. 

Предлаганата цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил отстъпка от цената на посочените в предложението артикули, както и на 

артикулите от фирмения каталог в размер на 5%. С предложената отстъпка от 5% , сбора на 

единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 33 545 лева без 

включен ДДС. 

 

             Участникът „Андика 2001“ ЕООД е предложил единични цени на  всички описани 

от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 71 510 лева без включен ДДС. 

Предлаганата цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил отстъпка от цената на посочените в предложението артикули, както и на 

артикулите от фирмения каталог в размер на 5%. С предложената отстъпка от 5% , сбора на 

единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 67 935 лева без 

включен ДДС. 

 

            Участникът „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД е предложил единични цени на  

всички описани от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 30 780 лева без включен 

ДДС. Предлаганата цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Участникът 

е предложил отстъпка от цената на посочените в предложението артикули, както и на 

артикулите от фирмения каталог в размер на 3%. С предложената отстъпка от 3% , сбора на 

единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 29 857 лева без 

включен ДДС. 

 

            Участникът „КОМПЛЕКС 2000“ ЕООД е предложил единични цени на  всички 

описани от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 59 950 лева без включен ДДС. 

Предлагана цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил отстъпка от цената на посочените в предложението артикули, както и на 

артикулите от фирмения каталог в размер на 5%. С предложената отстъпка от 5% , сбора на 

единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на  56 953лева без 

включен ДДС.  

             

             Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“е предложил единични цени на  всички 

описани от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 380 лева без включен ДДС. 

Предлаганата цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил отстъпка от цената на посочените в предложението артикули, както и на 

артикулите от фирмения каталог в размер на 3%. С предложената отстъпка от 3% , сбора на 

единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 34 319 лева без 

включен ДДС. 
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           След като установи, че ценовите предложения на допуснатите кандидати отговарят на 

изискванията на възложителя, т.е. предложени са единични цени на всички описани от 

Възложителя артикули и съобрази, че критерият за оценка на офертите е „Най-ниска 

предложена цена” с тежест 100 %, комисията,  

 

                                                                     Р Е Ш И : 

 

              Класира постъпилите оферти както следва:  

 

              На първо място: Оферта с вх. № 26-00-237/08.04.2016 год., 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, с предложени единични цени  на описаните от Възложителя артикули, 

чийто сбор е равен на 30 780 лева без включен ДДС, а с предложената отстъпка от 3% , 

сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 29 857 

лева без включен ДДС. 
              На второ място: Оферта с вх. № 26-00-219/05.04.2016 год., 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, с предложени единични 

цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 310 лева без 

включен ДДС, а с предложената отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички 

описани от Възложителя артикули е равен на 33 545 лева без включен ДДС. 

              На трето място: Оферта с вх. № 92-00-42/08.04.2016 год., 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, с предложени 

единични цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 380 лева 

без включен ДДС, а с предложената отстъпка от 3% , сбора на единични цени на  всички 

описани от Възложителя артикули е равен на 34 319 лева без включен ДДС. 

              На четвърто място: Оферта с вх. № 26-00-241/08.04.2016 год., 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 поотделнос предложени единични цени  на описаните 

от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 59 950 лева без включен ДДС, а с 

предложената отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя 

артикули е равен на 56 953 лева без включен ДДС. 

              На пето място: Оферта с вх. № 26-00-235/08.04.2016 год., 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, с предложени 

единични цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 71 510 лева 

без включен ДДС, а с предложената отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички 

описани от Възложителя артикули е равен на 67 935 лева без включен ДДС. 

 

           Длъжностните лица предлагат на възложителя да сключи договор за възлагане на  

обществена поръчка с класирания на първо място участник „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, с 

предложени единични цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 

30 780 лева без включен ДДС, а с предложената отстъпка от 3% , сбора на единични цени 

на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 29 857 лева без включен ДДС, 

както и отстъпка в размер на 3 % на артикулите от представения с офертата каталог. 
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           Настоящото решение на комисията да бъде доведено до знанието на Възложителя за 

утвърждаване на протокола, съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП/отм./. 

 

            Комисията приключи работа в 14.30 часа. 

 

        

 

  

        

                                                                                         Длъжностни лица :1.       /п/                

                   / Валентин Люцканов/ 

   

                                                                                                                           2.     /п/ 

                                                                                                                            /Милена Кирова/ 

                 

                3.       /п/                                                                                                         

             / Валентин Косев/ 

 

        

4.       /п/ 

  /Мария Динева/ 

 

 

      5.      /п/ 

                                                                                                                           /Анета Динева/ 

           

 

                                                                                          

 


