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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

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.3-7 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, 

последователно, на 04.04.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа; на 09.04.2019 г. от 12 .00 до 16.00 

часа и на 12.04.2019 г. от 15.00 до 17.00 часа, проведе в сградата на ЦУ на БСТ, находяща 

се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, закрити заседания, на които поетапно, по 

всяка една от обособените позиции по отделно разгледа представените оферти. 

 

I. Действия и констатации относно разглеждане на представените оферти от 

участниците – техническо предложение и определяне на тези от тях, които 

съответстват на предварително обявените условия, по реда на подаването им: 

 

I.1 Относно обособена позиция 1. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за 

периферни устройства: 

1. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника. Предложението е 

представено на хартиен и електронен носител;  

б) копия, заверени за вярност с оригинала на 2 броя Протоколи от изпитване на артикули, 

включени в Пакет № 1; 

в) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 
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участника „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, в частта техническо 

предложение за изпълнение на обособена позиция № 1, отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

2. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „РОЕЛ-98“ ООД 

с вх. № 02-01-508/01.04.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, но не в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. Предложението е подписано от представляващия участника, 

представено е на хартиен и електронен носител;  

б) декларация за съгласие с клаузите посочени в проекта на договор  – неизискуем 

документ, подписан от представляващия участника; 

в) декларация за срок на валидност на офертата – неизискуем документ, подписан от 

представляващия участника; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

 

Констатираното от комисията несъответствие е на стр. 14, 16, 17, 19 и 21, от представеното 

от Предложение за изпълнение на поръчката, на които страници се съдържа описание на 

подлежащи на доставяне консумативи за периферни устройства /Пакет № 3/. Установява се 

разминаване между поставените „Изисквания на Възложител“ (колона 3) и посоченото от 

участника в „Предложение за артикул“ (колона 5), по отношение на следните артикули: 

Артикул под № 2 HP LaserJet Pro M203dw; 

Артикул под № 3 HP LaserJet Pro M203dw; 

Артикул под № 4 HP LaserJet MFP M203dw; 

Артикул под № 25 HP LaserJet M1132 MFP; 

Артикул под № 34 HP Desk Jet P 840 C, втори вид; 

Артикул под № 37 Samsung-ML 1665; 

Артикул под № 39 Samsung M2675 F; 

Артикул под № 60 Факс Brother 2920 super J3; 

Артикул под № 81 OKI MICROLINE 3321. 

 

Така посоченото несъответствие в тази оферта, бе забелязано на проведеното публично 

заседание на комисията от един от останалите участници в процедурата – представляващия 

Ронос ООД. Същият коментира, че предложеното се дължи на разминаване между посочен 

номер на устройство и номер на консуматив.  

Доколкото предложеното в подадената от Роел 98 ООД оферта, съдържа единствено 

цифрово-буквен код, то с цел установяване дали тази оферта, в частта „предложение за 
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изпълнение на поръчката“, отговаря на предварително обявените условия за изпълнението 

й, посочени в документацията за участие, в частта „технически спецификации“, на 

основание чл. 104, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, комисията възлага на председателя й да изготви писмо до 

този участник, който в срок не по-дълъг от три дни да представи на помощния орган на 

възложителя, разяснение/допълнителни данни/доказателства за посоченото в офертата му. 

 

3. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на КООПЕРАЦИЯ 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника. Предложението е 

представено на хартиен и електронен носител;  

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника Кооперация „Панда“, в частта техническо предложение за изпълнение на 

обособена позиция № 1, отговаря на предварително обявените условия.  

 

4. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Перун 

ККБ“ООД с вх. № 02-01-510/01.04.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника. Предложението е 

представено на хартиен и електронен носител;  

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника; 

в) декларация за съгласие с клаузите посочени в проекта на договор  – неизискуем документ, 

подписан от представляващия участника. 
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г) декларация за срок на валидност на офертата – неизискуем документ, подписан от 

представляващия участника. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „Перун ККБ“ ЕООД, в частта техническо предложение за изпълнение на 

обособена позиция № 1, отговаря на предварително обявените условия.  

 

5. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Ронос“ ООД с 

вх. № 02-01-513/01.04.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника. Предложението е 

представено на хартиен и електронен носител;  

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника; 

в) декларация за съгласие с клаузите посочени в проекта на договор  – неизискуем документ, 

подписан от представляващия участника. 

г) декларация за срок на валидност на офертата – неизискуем документ, подписан от 

представляващия участника. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „Ронос“ ООД, в частта техническо предложение за изпълнение на 

обособена позиция № 1, отговаря на предварително обявените условия.  

 

 

 

I.2 Относно обособена позиция 1. „Доставка на канцеларски материали, попадащи в 

списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП: 

1. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Топ Елана“ ООД 

с вх. № 02-01-509/01.04.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 
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а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника. Предложението е 

представено на хартиен и електронен носител;  

б) декларация за съгласие с клаузите посочени в проекта на договор  – неизискуем 

документ, подписан от представляващия участника; 

в) декларация за срок на валидност на офертата – неизискуем документ, подписан от 

представляващия участника; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „Топ Елана“ ООД, в частта техническо предложение за изпълнение на 

обособена позиция № 2, отговаря на предварително обявените условия.  

 

2. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на КООПЕРАЦИЯ 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника. Предложението е 

представено на хартиен и електронен носител;  

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника Кооперация „Панда“, в частта техническо предложение за изпълнение на 

обособена позиция № 2, отговаря на предварително обявените условия.  

 

 

Комисията приключи закритата част от заседанието си на 12.04.2019 г., в 17.00 часа, със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо шест страници и ще продължи 
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работа след получаване на разяснения от участника „Роел - 98“ ООД или изтичане на 

предоставения му за отговор срок. 

 

 

 

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 

 

 
 


