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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 136 от 13 май 2019 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с 

Решение № 86/12.03.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за откриване на процедура чрез 

публично състезание по реда на ЗОП с наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи 

за периферни устройства“, по обособени позиции: 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи 

за периферни устройства“ и 2. „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, 

т.1 от ЗОП“, с прогнозна стойност по обособена позиция №1 - 130000 лв. без ДДС, по обособена позиция 

№ 2 – 8000 без ДДС, но с включена стойност на опция, предвид Протокола по чл. 181, ал. 4 ЗОП с вх. № 

04-03-741/10.05.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 106/02.04.2019 г. Изпълнителния директор 

на ДП БСТ, публикувани в електронната преписка на профила на купувача на адрес: 

http://profile.toto.bg/5f5977e16e8e79f97c3d06e9e4d2b27d 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Резултатите от проведения подбор по обществена поръчка с наименование: „Доставка 

на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“, по обособена 

позиция: № 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни 

устройства“:  

1. Участникът „РОЕЛ-98“ ООД с оферта с вх. № 02-01-508/01.04.2019 г., е 

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и технически и 

професионални способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е 

установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор.  

2. Участникът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД с оферта с вх. № 02-01-

507/01.04.2019 г., е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване 

съответствието му с поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и 

технически и професионални способности, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

II. Резултатите от проведения подбор по обществена поръчка с наименование: „Доставка 

на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“, по обособена 

позиция: № 2. „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, 

т.1 от ЗОП“: 

1. Участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-509/01.04.2019 г., е 

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и технически и 

професионални способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е 

установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор. 

 

III. Отстранените участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни 

устройства“, по обособена позиция: № 1: „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“ и мотивите за тяхното отстраняване:  
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1. Участник „Перун ККБ“ ООД с оферта с вх. № 02-01-510/01.04.2019 г.: 

При разглеждане на офертата на този участник по обособената позиция, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, е установено, че същият е представил: 

ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие и 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания. При извършена проверка за: - 

съответствие в изписването на цените цифром и словом, не е констатирано 

разминаване; и - съответствие между посочената от участник обща цена за изпълнение 

на доставките по пакети (№ 1,2,3) и действителния сбор от посочените от участника 

единични цени за артикулите, включени в съответен пакет (№ 1,2,3), не е констатирано 

разминаване. При проверката за ненадвишаване на посочената в техническите 

спецификации от документацията съответна максимална единична стойност на артикул 

и предложената такава от изпълнителя за доставката на съответен артикул, е 

констатирано надвишаване в една от предложените от участника единични цени, а 

именно за артикул под № 146 от Пакет № 2 – сезал /канап за балиране от 

полипропилен/ метр. №0.3, 300м/кг, а именно:  

участникът е посочил в графа „цена в лева без ДДС“ за този артикул, сумата от 42,00 

/четиридесет и два/ лева,  

а в документацията е посочена максимално допустима единична цена за този артикул – 

7 /седем/ лева – р. I, т. 2.1 - таблица относно Пакет № 2, включен в обособена позиция 

№ 1 /стр. 14/ от документацията за участие. 

Също в документацията за участие, р. I, т. 2.1 Конкретни технически спецификации по 

обособена позиция № 1, са посочено изискванията, на които трябва да отговарят 

артикулите, подлежащи на доставка. В таблицата, графа № 5, е озаглавена „максимална 

цена в лева без ДДС“ и са посочени цифри, отговарящи на левовата равностойност, 

която възложителят максимално би заплатил за доставката на изискуем от него 

артикул. Изрично в т. 2.4 от същия раздел на документацията за участие, е посочено: 

„В ценовите си предложения по обособена позиция № 1 и/или № 2, участниците 

посочват единична цена за съответна мярка канцеларски материали и/или 

консумативи за периферни устройства, съобразно образеца към настоящата 

документация. Всяка единична цена е крайна и трябва да включва всички разходи за 

опаковка, доставка, транспорт, разтоварване и др. разходи, данъци /без ДДС/, 

такси, мита до доставката на заявените стоки. Всяка единична цена за 

съответна мярка канцеларски материали и/или консумативи за периферни 

устройства, не трябва да бъде по-висока от тази, посочена в графа „Максимална 

цена в лева без ДДС“ от съответните таблици в Технически спецификации на 

поръчката, за съответна мярка канцеларски материали и/или консумативи за 

периферни устройства, в противен случай офертата му ще бъде счетена за 

неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.“  

Участникът „Перун ККБ“ ООД, с посочването в ценовото си предложение, единична 

цена за доставката на артикул, по-висока от максималната такава, посочена от 

възложителя /по отношение на артикул № 146 от пакет № 2, е посочена максимална 

цена в лева без ДДС 7 лева, а участникът е предложил цена за този артикул 42 лева без 

ДДС/, е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. Така констатираното несъответствие не е възможно да се отстрани по 

реда на чл. 104, ал. 5 ЗОП – участникът ясно е посочил числото 42, цифром и словом, 

като цена на доставката на въпросния артикул; в случая няма несъответствие между 

цена изписана цифром и словом, нито между посочена единична цена и общия сбор от 

единичните цени на артикулите, включени в Пакет № 2.  

Поради изложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП, отстранявам 

участника „Перун ККБ“ ООД с оферта с вх. № 02-01-510/01.04.2019 г., от участие в 

процедурата.  

 

2. Участникът „Ронос“ ООД с оферта с вх. № 01-02-513/01.04.2019 г. 
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При разглеждане на направените ценови предложения от участниците в тази обособена 

позиция, е установено че този участник е направил предложение за обща цена за 

доставка на артикули, включени в Пакет № 1 - 6.75 лева без ДДС, което е с повече от 20 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, а именно – процента отклонение от средната 

стойност на предложенията на останалите участници в представената от този участник 

оферта е 36.56%. На основание чл. 72, ал. 1 ЗОП, помощният орган на възложителя е 

изискал, а Ронос ООД, е представил обосновка, в срок.  

Разглеждане и оценка на обосновка с вх. № 02-01-688/30.04.2019 г. от този участник: 

За да обоснове предложението си, участникът е посочил наличието на оригиналност и 

благоприятни условия, с които разполага; икономичност при изпълнение на поръчката. 

Също така се сочи, че участникът е спазил изискванията на чл. 115 ЗОП при изготвяне 

на предложението си /същото е посочено и от останалите участници в процедурата чрез 

представени декларации в този смисъл/ и че той, като фирма, включена в регистъра на 

Агенцията на хората с увреждания, ползва данъчни облекчения за лица с намалена 

работоспособност.  

Съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП, обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

 

По отношение на посочените от участника факти, обосноваващи наличието на 

„оригинално решение за организация на изпълнението на обществената поръчка“, след 

като се запозна с протоколите от работата на назначената от него комисия, 

приложенията към тях и представената оферта и обосновка, възложителят счита, че 

представената обосновка не е нито пълна, нито обективна. Фактите, които участникът 

сочи, са неотносими към това обстоятелство и не са доказани, а именно: 

- По отношение на фактът „собствен персонал и собствен транспорт“ – този факт 

е посочен като съществуващ и за участника „Мениджмънт бизнес машин“ ООД /от 

когото също е поискана обосновка за предложената от него цена за доставка на 

артикули от Пакет № 1 по позиция № 1 от поръчката/, но също така, това е факт, който 

е наличен и при повечето участници на този пазар /същото е посочено и от кооперация 

„Панда“, от която е поискано обосновка за предложената от нея цена за доставка на 

артикули от Пакет № 3, също по обособена позиция № 1 от поръчката/, поради което не 

може да се приеме, че в случая е налице твърдяното обстоятелство за наличие у този 

участник на „оригинално решение за организация на изпълнението на обществената 

поръчка“. Не се представят документи, които да докажат този факт; не се сочи как този 

факт е повлияло на ценообразуването в случая. 

- По отношение на фактът „внедрен собствен софтуер за създаване и обработка на 

поръчките“ – този факт е посочен като съществуващ и за участника „Мениджмънт 

бизнес машин“ ООД /от когото също е поискана обосновка за предложената от него 

цена за доставка на артикули от Пакет № 1 по позиция № 1 от поръчката/ - видно от 

посоченото в обосновките на двамата участника, използваният софтуер е един и същ, 

поради което не може да се приеме, че в случая този факт доказва наличието у този 

участник на твърдяното обстоятелство за „оригинално решение за организация на 

изпълнението на обществената поръчка“. Не са представени документи, които да 

докажат този факт; не се сочи как този факт е повлияло на ценообразуването в случая. 
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- По отношение на изложения факт, че участникът „поддържа  оптимални 

складови наличности“ - този факт е посочено и от участника „Мениджмънт бизнес 

машин“ ООД /от когото също е поискана обосновка за предложената от него цена за 

доставка на артикули от Пакет № 1 по позиция № 1 от поръчката/, но също така, това е 

факт, който е наличен и при повечето участници на този пазар /същото е посочено и от 

кооперация „Панда“, от която е поискано обосновка за предложената от нея цена за 

доставка на артикули от Пакет № 3, също по обособена позиция № 1 от поръчката/, 

поради което не може да се приеме, че в случая е налице твърдяното „оригинално 

решение за организация на изпълнението на обществената поръчка“. Не се представят 

документи, които да докажат този факт; не се сочи как този факт е повлияло на 

ценообразуването в случая. 

- По отношение на фактът, че Ронос ООД е „създал партньорски отношения с 

глобални брандове и закупува по-голяма част от стоките, с които той търгува, директно 

от производител“ – по сходен начин, такова обстоятелство е посочено като налично и 

при участника „Мениджмънт бизнес машин“ ООД /от когото също е поискана 

обосновка за предложената от него цена за доставка на артикули от Пакет № 1 по 

позиция № 1 от поръчката/; също така създаването на партньорства и стремежът за 

набавяне на стока директно от производител, е желана и често срещана характеристика 

при всеки търговец - това е факт, който е посочен и от кооперация „Панда“, от която е 

поискано обосновка за предложената от нея цена за доставка на артикули от Пакет № 3, 

също по обособена позиция № 1 от поръчката, поради което не може да се приеме, че в 

случая е налице твърдяното „оригинално решение за организация на изпълнението на 

обществената поръчка“. Не се представят документи, които да докажат този факт 

/представено е само едно оторизационно писмо, а твърденията от участника са за 

повече от един глобален партньор/. 

- По отношение на факта „персонално определен вискоквалифициран служител“ - 

доколкото това е условие на самата документация на настоящата поръчка /в р. I от 

документацията, в т. 2.1., по отношение на обособена позиция № 1, накрая е посочено: 

„Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури най-малко едно лице, което да е 

ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при 

извършването им.“/ и всеки един от участниците в процедурата го е декларирал, то 

наличието му не обуславя оригиналност на изпълнение на поръчката. Не са 

представени документи за наличието на този факт, не е посочено как определянето на 

висококвалифициран служител влияе върху предложената цена; 

- По отношение на факта „наличие на внедрени системи за управление на 

качеството по стандарти ISO 9001…, ISO 14001…., OHSAS 180001…..“ от участника, с 

които се прави опит да се докаже наличието на „оригинално решение за организацията 

на изпълнението на обществената поръчка“, следва да се отбележи, че същите не 

предполагат оригиналност, тъй като това са световно известни системи, прилагани от 

редица участници на пазара; придобиването на съответен сертификат изисква 

покриване на стандартни, общовалидни критерии, които не изискват оригиналност. 

Представени от участника са копия на тези сертификати, но те не доказват твърдяната 

от него оригиналност. 

  

По отношение на посочените от участника факти, обосноваващи наличието на 

„изключително благоприятни условия, с които разполага“, след като се запозна с 

протоколите от работата на назначената от него комисия, приложенията към тях и 

представената оферта и обосновка, възложителят счита, че същите не са обективни; 

обосновката не е пълна, в степен в която да покаже, че именно тези обстоятелства са 

причината този участник да предложи по-ниска цена; представените доказателства са 

недостатъчни да докажат направените твърдения. За да се стигне до това заключение, 

са направини следните преценки на изложеното и представените доказателства: 

- Първият факт, на който участникът се позовава, е че той е „директен 

ексклузивен вносител за България на НР копирни и специализирани хартии, 
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произведени от световния лидер International Paper“ и като такъв има възможност „да 

разполага с изключително благоприятни ценови условия, условия на доставка и 

плащане, маркетингови бюджети за позициониране на брандове“.  

За да докаже това, „Ронос“ ООД представя копие на оторизационно писмо от 

посоченото лице. От представеното писмо е видно единствено, че участникът е 

официален дистрибутор на HP Copy, HP Home&Office, HP Office, HP Premium, Rey 

Superior и HP Color choice за Българския пазар; посочено е кои видове хартии къде са 

произведени и какви маркировки и сертификати притежават.  

В представеното от „Ронос“ ООД предложение за изпълнение на поръчката по 

отношение на стоките, включени в Пакет № 1 от обособена позиция № 1, е направено 

подробно описание на подлежащите на доставка артикули от пакета /три вида хартия/, 

но в това подробно описание липсва посочване на марката на предлаганата за доставка 

хартия, поради което не може да се направи извод, че е предложена за доставка хартия 

от вида, описан в представяното оторизационно писмо, което се използва за 

доказателство, че за участника е налице „изключително благоприятно условие“. В 

техническото предложение за тези артикули липсва и каквато и да е друга информация, 

от която да може да бъде направен извод, че предложената за доставяне хартия е тази, 

за която участникът е оторизиран от International Paper – посочените в оторизационното 

писмо екомаркировки и сертификат, не са посочени като характеристики на артикулите 

от Пакет № 1, предложени за доставка. Твърдение в този смисъл не е направено и в 

обосновката. 

Освен това, участникът, в представената обосновка сочи, че е „директен ексклузивен 

вносител за България на НР копирни и специализирани хартии, произведени от 

световния лидер International Paper“, но такъв текст в представеното оторизационно 

писмо липсва. Там само е посочено, че Ронос ООД е официален, но не и ексклузивен, 

дистрибутор, което не доказва, че само Ронос ООД има възможността да внася тази 

хартия в България, съответно да я предлага за доставка на възложителя по настоящата 

поръчка.  

На следващо място, дори да бъде прието, че Ронос ООД предлага за доставка по 

настоящата поръчка, хартия, произведена от International Paper, то участникът не е 

представил нито едно доказателство, че разполага с „изключително благоприятни 

ценови условия, условия на доставка и плащане“ – тези обстоятелства само се твърдят, 

без да са посочени конкретни цифри или да се представят документи в потвърждение 

на това. Представени са две фактури, за които се твърди, че са относно получени 

маркетингови бюджети за позициониране на брандове, но в тези документи част от 

информацията е на български език, а друга – на друг език, поради което комисията не 

би могло да се оцени тяхното съдържание /съгласно т. 4.1. от р. IV от Документацията 

за участие, офертата се представя на български език/; също така не е ясно, дали лицето, 

към което е фактурирана тази сума е International Paper и за което се твърди, че е 

предоставило благоприятни условия под формата на маркетингови бюджети на Ронос 

ООД.  

- Следващият факт, на който участникът се позовава, за да докаже че спрямо него 

е налице изключително благоприятно условие, е че той разполага с „договорени 

таргети и бонуси при изпълнението им, които са под формата на кредитни известия, 

чиято стойност при осчетоводяване, можем да разпределим върху артикули по наша 

преценка и на практика да намалим допълнително доставните им цени“. 

Така посоченият факт, отново се твърди, без да се доказва – нито с конкретно описание, 

нито с представяне на документ, от който да са видни тези възможности на участника, 

нито дори е декларирано, че това е приложено при формирането на цената за 

артикулите, предмет на доставка по Пакет № 1 от обособена позиция № 1 на поръчката. 

Същият само общо е посочил, че има възможност, не задължение и че тази 

възможност може да се приложи по отношение на индивидуално избрани от него 

продукти, без да е посочил, че той е направил това по отношение на артикулите, за 

чиято предложена цена се търси обосновка. Наличието на такива възможности е 
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посочено и в обосновките на останалите участници в процедурата, от които такава е 

изискана. 

Участникът е представи и три броя кредитни известия, в които е посочено, че се 

извършва корекция на цена, но от тези документи не става ясно каква е причината за 

тази корекция – дали това е именно твърденият бонус под формата на кредитно 

известие, което може да се разпределя върху артикули по преценка на Ронос ООД с цел 

да се намали допълнително доставната им цена, а още повече – дали това е приложено 

и при формирането на цените за артикулите от Пакет № 1 по обособена позиция № 1 на 

настоящата поръчка. /Представени са документи на чужд език, за които не може да се 

твърди, че са представени и в превод на български, тъй като очевидно приложените на 

български език кредитни известия се различават от тези, изготвени на чужд език, по 

форма и обем/. 

- Третият факт, на който участникът се позовава, за да докаже че спрямо него е 

налице изключително благоприятно условие, е че той, от 2014 г. е един от основните 

доставчици на държавната администрация по сключени рамкови споразумения за 

доставка на копирна хартия, че дружеството е със стабилни финансови резултати. 

Така изложените обстоятелства не са фактори, които сами по себе си да 

благоприятстват участника, така че да дадат възможност той да предложи по-ниски 

цени. Не е посочено как те допринасят за формирането на предложените цени на 

артикулите от Пакет № 1 по обособена позиция № 1 на поръчката. Представени са само 

копия за липса на данъчни задължения, които задължения обаче не следва да са налице 

у нито един участник в настоящата поръчка, предвид нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП. 

 

По-нататък в обосновката си, участникът сочи, че за него е налице „икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка“. Съгласно нормата на чл. 72, ал. 2 ЗОП, такова 

обстоятелство за обосновка не съществува. Комисията е счела, а възложителят споделя 

мнението й, че изложеното от Ронос ООД в тази му част на обосновката, касае факти, 

обосноваващи смесено наличието на предпоставки по чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗОП; 

едновременно с това част от тези обстоятелства се съдържат и в т. 1 от обосновката. 

Въпреки това, възложителят, след като се запозна с протоколите от работата на 

назначената от него комисия, приложенията към тях и представената оферта и 

обосновка, счита че изложеното също не обосновава предложените от участника по-

ниски цени: 

- Сочи се, че участникът е заложил минимална печалба при определяне на 

предложените цени, но нито е посочена каква е тази минимална печалба, нито са 

посочени конкретните видове и стойностите на другите елементите на 

ценообразуването /в началото на обосновката само общо са посочени такива елементи/; 

не са представени каквито и да са доказателства за това. 

- Отново се реферира към създадената организация на работния процес на 

участника, наличие на собствен транспорт и персонал, собствена складова база, 

достатъчен финансов ресурс и други подобни, които обстоятелства са посочени в т. 1 от 

обосновката, не са доказани и за които в тук, по-горе в настоящата точка, бе изложено, 

защо не се възприемат. Тъй като това са обстоятелства присъщи за повечето търговци, 

те не могат да обосноват наличието на икономичност, освен ако не е доказано как те 

пряко повлияват достигането на по-ниска цена. 

На тази база, от изложените в обосновката твърдения за наличие спрямо този участник 

на обстоятелства по чл. 72, ал. 2 ЗОП, които са довели до предлагане от него на цена за 

доставка на артикулите, включени в Пакет № 1 по обособена позиция № 1 от 

поръчката, не може да се направи извод за тяхната пълнота и обективност, а 

представените доказателства са недостатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Поради изложеното и на основание чл. 107, т. 3 вр. чл. 72, ал. 3 ЗОП, отстранявам 

участника „Ронос“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-513/01.04.2019 г., от участие в 

процедурата.  
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IV. Отстранените участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни 

устройства“, по обособена позиция: № 2: „Доставка на канцеларски материали, 

попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ и мотивите за тяхното отстраняване: 

няма 

 

V. Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни 

устройства“, по обособена позиция: № 1. „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“: 

 

1. Участник „РОЕЛ - 98“ ООД, с вх. № 02-01-508/01.04.2019 г. – 40.16 т. 

2. Участник „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, с вх. № 02-01-

507/01.04.2019 г. – 39.65 т. 

VI. Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена 

поръчка с наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за 

периферни устройства“, по обособена позиция: № 2. „Доставка на канцеларски 

материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“: 

1. Участник „ТОП ЕЛАНА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-509/01.04.2019 г. – 100 т. 

 

VII. Наименованието на участника, избран за изпълнител на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни 

устройства“, по обособена позиция: № 1. „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“: 

„РОЕЛ - 98“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-508/01.04.2019 г. 

 

VIII. Наименованието на участника, избран за изпълнител на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни 

устройства“, по обособена позиция: № 2. „Доставка на канцеларски материали, 

попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“: 

„ТОП ЕЛАНА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-509/01.04.2019 г. – 100 т. 

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в 

десет дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. 

София – п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// 

www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в 

процедурата. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/               

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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