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ПРОТОКОЛ № 1 

 

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“, и в изпълнение на Заповед №106/02.04.2019 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ и на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 61, т.1 и т. 2 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател; 

2. Моника Соколова – Директор ДОА, при ЦУ на БСТ – член; 

3. Росица Ивкова – Домакин, ДФС при ЦУ на БСТ – член, 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 02.04.2019 г. и започна своята работа в 11.05 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен 

към настоящия протокол/. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 

ЗОП. Председателят на комисията изиска, а присъстващите лица – представители на 

участниците, се легитимираха в съответствие с предварително посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка, както и се вписаха в Присъствен списък /приложен към настоящия 

протокол/. На отварянето на подадените оферти присъстват представители на участниците:  

„МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД; „РОЕЛ - 98“ ООД; КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“; „РОНОС“ ООД. Не присъстват представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

В 11.10 часа започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително 

предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите: 

 

1. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД 

вх. № 02-01-507/01.04.2019 г.  

Офертата е внесена от Теодора Антонова в 14.30 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“ 

2. „РОЕЛ - 98“ ООД 

вх. № 02-01-508/01.04.2019 г.  

Офертата е внесена от Веска Спасова в 14.40 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“  

3. „ТОП ЕЛАНА“ ООД 

вх. № 02-01-509/01.04.2019 г. 

Офертата е внесена от Веска Спасова в 14.45 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, 

попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП “ 
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4. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

вх. № 02-01-510/01.04.2019 г.  

Офертата е получена по пощата в 14.52 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“ и обособена позиция № 2: „Доставка на 

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

5. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 

вх. № 02-01-511/01.04.2019 г.  

Офертата е получена по пощата в 14.58 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“  

6. „РОНОС“ ООД 

вх. № 02-01-513/01.04.2019 г.  

Офертата е внесена от Деляна Асенова в 16.42 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и 

консумативи за периферни устройства“ 

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „МЕНИДЖМЪНТ 

БИЗНЕС МАШИН“ ООД с вх.  № 02-01-507/01.04.2019 г.: 

 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“. 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и  ценово 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, за обособената позиция, за която се участва. 

Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши проверка за 

наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения опис с 

представените документи, при което се установи, че документите са представени както е 

посочено. След това комисията оповести предложенията на участника по ценовия показател 

за оценка на офертите, съдържащи се в Ценовото му предложение: 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 1 е: 7.64 /седем лева и шестдесет и 

четири ст./ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 2 е: 275.14 /двеста седемдесет и пет 

лева и четиринадесет стотинки/ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за всички артикули от Пакет № 3 /оригинални консумативи и 

заместители/ е: 17 111.96 /седемнадесет хиляди сто и единадесет лв. и деветдесет и шест 

стотинки/ лева без ДДС/. 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от тримата членове на комисията и се предложи на присъстващите представители 

на участниците да ги подпишат, които извършиха това.  
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2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „РОЕЛ-98“ ООД с вх. 

вх. № 02-01-508/01.04.2019 г.: 

 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“. 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и  ценово 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, за обособената позиция, за която се участва. 

Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши проверка за 

наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения опис с 

представените документи, при което се установи, че документите са представени както е 

посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови параметри“ и 

оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на офертите:  

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 1 е: 8.20 /осем лева и двадесет 

стотинки/ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 2 е: 239.67/двеста тридесет и девет 

лева и шестдесет и седем стотинки/ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за всички артикули от Пакет № 3 /оригинални консумативи и 

заместители/ е: 13999.54 /тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет 

и четири стотинки/ лева без ДДС/. 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от тримата членове на комисията и се предложи на присъстващите представители 

на участниците да ги подпишат, които извършиха това. 

Представителят на РОНОС ООД, обърна внимание на комисията, за несъответствие в тази 

оферта между изискуеми от Възложителя артикули в Пакет № 3 и предложени такива от 

участника, дължащо се, според него, на разминаване между посочен номер на устройство и 

консуматив. 

 

3. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ТОП ЕЛАНА“ ООД с  

вх. № 02-01-509/01.04.2019 г 

 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 2. „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от 

ЗОП“. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на 

документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за 

обособената позиция, за която се участва и който плик съдържа ценовото предложение по 

чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, 

и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 
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параметри“ и оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите:  

Обща цена в лева без ДДС за всички бройки артикули е 12.11 / дванадесет лева и единадесет 

стотинки/ лева без ДДС. 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от тримата членове на комисията и се предложи на присъстващите представители 

на участниците да ги подпишат, които извършиха това. 

 

4. Действия и констатации относно отварянето на офертата на КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“ с вх. № 02-01-510/01.04.2019 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“ 

и обособена позиция 2. „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, 

ал.1, т.1 от ЗОП“. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира 

наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП по всяка от обособените 

позиции, опис на представените документи по всяка от обособените позиции, както и 2 

отделни запечатани непрозрачни плика с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка 

една от обособените позиции, за които е подадена оферта и които пликове съдържат 

ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП по съответната обособена позиция. 

Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши проверка за 

наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения опис с 

представените документи, при което се установи, че документите са представени както е 

посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови параметри“ по 

обособена позиция 1 и оповести предложението на участника по ценовия показател за 

оценка на офертите: 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 1 е 16.08 /шестнадесет лева и осем 

стотинки/лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 2 е: 328.81 /триста двадесет и осем 

лева и осемдесет и една стотинки/ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за всички артикули от Пакет № 3 /оригинални консумативи и 

заместители/ е: 12 214.54 /дванадесет хиляди двеста и четиринадесет лева и петдесет и 

четири стотинки/ . 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника по обособена позиция 1 от тримата членове на комисията и се предложи на 

присъстващите представители на участниците да ги подпишат, които извършиха това. 

Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови параметри“ по обособена 

позиция 2 и оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите: 

Обща цена в лева без ДДС за всички бройки артикули е 12.50 /дванадесет лева и петдесет 

стотинки/ лева без ДДС:  
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След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника по обособена позиция 2 от тримата членове на комисията и се предложи на 

присъстващите представители на участниците  да ги подпишат, които извършиха това. 

 

5.Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 

вх. № 02-01-511/01.04.2019 г.: 

 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“. 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за обособената 

позиция, за която се участва и който плик съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, 

т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши 

проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. След това комисията оповести предложенията на участника 

по ценовия показател за оценка на офертите, съдържащи се в Ценовото му предложение: 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 1 е: 7.52 лв. / седем лева петдесет и 

две стотинки/ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 2 е: 331.84 лв./ Словом: триста тридесет 

и един лева и осемдесет и четири ст. / лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за всички артикули от Пакет № 3 /оригинални консумативи и 

заместители/ е: 17 708.74 лв. /словом: седемнадесет хиляди седемстотин и осем лева и 

седемдесет и четири ст./ лева без ДДС/. 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от тримата членове на комисията и се предложи на присъстващите представители 

на участниците да ги подпишат, които извършиха това. 

 

6.Действия и констатации относно отварянето на офертата на „РОНОС“ ООД с вх. № 

02-01-513/01.04.2019 г.  

 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“. 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за обособената 

позиция, за която се участва и който плик съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, 

т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши 

проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 
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представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите: 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 1 е: 6.75 /шест лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за артикулите от Пакет № 2 е: 254.24  /двеста петдесет и четири 

лева и двадесет и четири стотинки/ лева без ДДС; 

Обща цена в лева без ДДС за всички артикули от Пакет № 3 /оригинални консумативи и 

заместители/ е: 14 774.51 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и 

петдесет и една стотинки / лева без ДДС/. 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от тримата членове на комисията и се предложи на присъстващите представители 

на участниците да ги подпишат, които извършиха това. 

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 12.10 часа на 02.04.2019 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 6 страници. 

Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък, по обособена позиция 1 и Присъствен списък 

по обособена позиция 2, към които са приложени 1 бр. пълномощни за присъстващи лица, 

представляващи участник.  

 

Комисия съгласно Заповед № 106/02.04.2019 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

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

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Моника Соколова, член 

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

…………………….           

Росица Ивкова, член           

 

 
 
   


