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3. КООПЕРАЦИЯ  „ПАНДА“. 

 

По Позиция 2 „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали”:  

1. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД; 

2. “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД; 

3.   “ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД; 

4. КООПЕРАЦИЯ  „ПАНДА“; 

5. “РОНОС“ ООД. 

 

По Позиция 3 „Периодична доставка по заявка на консумативи за копирна 

техника, мастиленоструйни и лазерни принтери”: 

1. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД; 

            2.  “АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД; 

                  3.  КООПЕРАЦИЯ  „ПАНДА“; 

                  4.  “РОНОС“ ООД; 

                  5.  “РОЕЛ 98“ ООД. 

 

 

По Позиция 4 „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали 

(Запазена по 16г. от ЗОП)”:  

1. “ТРАНС КО 04” ЕООД; 

                 2.  “РОНОС“ ООД. 

 

 На откритото заседание на комисията присъстваха:  

г-н  Роберт Аврамов Левиев  - Управител  на фирма  “Роел - 98“ ООД, 

г-н Ивайло Бориславов Амзин - упълномощен представител на “Кооперация Панда“, 

г-н Калоян Тодоров Янев  - упълномощен представител на “Офис консумативи“ ООД          

г-жа Ирена Страхилова Георгиева - упълномощен представител на “Ронос” ООД. 

  

 

Членовете на комисията се увериха, че пликовете с офертите не са отваряни, 

запечатани са трайно, непрозрачни са и върху тях са отбелязани входящ номер, дата и час на 

постъпване, наименование на кандидата и предмет на поръчката. Във връзка с горното, 

комисията прие, че подадените оферти са в съответствие с изискванията на ЗОП и 

конкурсната документация.  

В 14:10 часа председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда 

на тяхното подаване, съгласно регистъра на подалите документи кандидати.  

 

  Първа бе отворена офертата на “ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД с вх. № 20-00 -

33/11.04.2016 г. участващо  по Позиция  2,  която е със следното съдържание: 

 

          Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №2 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Удостоверение за регистрация от НАП; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 9, от ЗОП; 

5. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, че дружеството няма да използва 

подизпълнители; 

6. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

7. Декларация, че разполага с търговска мрежа в градовете София, Варна, Бургас, 

Пловдив, Велико Търново и Враца. 

8. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 
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9. Сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 на “Офис консумативи” ООД; 

10. Сертификати ISO 9001:2008 от  производителите на предлаганите материали. 

11. Протокол за получаване на образци; 

12. Проект на договор; 

 

           Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 

                 

    Техническо предложение; 

 

          Плик № 3: Предлагана цена по обособена позиция №2 

         

1. Ценово предложение; 

2. Продуктов каталог. 

 

 

 Втора бе отворена офертата на “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД с вх. № 

20-00-34/11.04.2016 г., участващо по Позиции 1, 2 и 3, която е със следното 

съдържание: 

     

         Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №1 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

4. Декларации по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

5. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

6. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 

7. Сертификат ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 за “Плесио Компютърс” ЕАД; 

8. Протокол от изпитване от Института по целулоза и хартия – АД; 

 

         Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 

 

1. Техническо предложение; 

2. Проект на договор. 

 

         Плик № 3: Предлагана цена по обособена позиция №1 

 

1. Ценово предложение; 

2. Мостра. 

 

 

         Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №2 

               

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

4. Декларации по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП, че няма да използва 

подизпълнители; 

5. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

6. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 

7. Сертификация ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 за “Плесио Компютърс” ЕАД; 
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8. Сертификати ISO 9001:2008 от  производителите на предлаганите 

материали. 

9. Декларация, че предлаганите материали ще бъдат предоставени в 

оригинални опаковки с ненарушена цялост, произведени в заводи на 

фирмите – производители на съответния артикул. Представя се декларация. 

10. Диск със снимков материал. 

 

 

           Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 

 

1. Техническо предложение; 

2. Проект на договор. 

 

           Плик № 3: Предлагана цена по обособена позиция №2 

                 

1. Ценово предложение; 

2. Каталог. 

 

           Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №3 

               

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;   

4. Декларации по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

5. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки, с 

оригинални опаковки на производителя; 

6. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 

7. Оторизационно писмо от ”Ейч Пи Инк България” ЕООД за консумативи с 

марка HP; 

8. Оторизационно писмо от „Ксерокс България” ЕООД за консумативи марка с 

Xerox; 

9. Декларация за това, че консумативите ще бъдат доставени в опаковки с 

ненарушена цялост, върху която ще  има информация за датата на производство 

и срока на годност на консуматива, както и инструкция за експлоатация; 

10.Сертификат ISO 9001:2008 за OKI; 

11. Сертификат ISO 9001:2008 за Lexmark; 

12. Сертификат ISO 9001:2008 за Panasonic; 

13. Сертификат ISO 9001:2008 за DELL; 

14. Декларация от управителя на ”Плесио Компютърс” ЕАД, че има право да 

продава стоките, обект на поръчката и покрива изискванията за търговия, като 

дружеството внася стоките директно от заводите на производителите. 

15. Сертификат ISO 9001:2008 за ”Плесио Компютърс” ЕАД; 

16. Сертификат ISO 14001:2004 за “Плесио Компютърс” ЕАД; 

17. Сертификат OHSAS 18001:2007 за “Плесио Компютърс” ЕАД; 

18. Диск със снимков материал. 

 

              Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3 

             

1. Техническо предложение; 

2. Проект на договор. 

 

 

              Плик № 3: Предлагана цена по обособена позиция №3 
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Ценово предложение. 

   

Трета бе отворена офертата на “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД с вх. 

№ 20-00 -35/11.04.2016 г., участващо  по Позиция 1 и 2, която е със следното съдържание: 

 

         Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №1 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Декларация за валидност на офертата; 

4. Декларации по чл. 47, ал. 9от ЗОП; 

5. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

6. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

7. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях;  

8. Проект на договор; 

9. Декларация, че разполага с търговска мрежа в градовете София, Варна, 

Бургас, Пловдив, Велико Търново и Враца; 

10. Сертификати за произход и качество на копирна хартия; 

11. Сертификат ISO 9001:2008; 

12. Сертификат EN ISO 9001:2008; 

13. Декларация, че ще доставя по заявка артикули, отговарящи на предварително 

заложените от Възложителя критерии и в посочените срокове; 

14. Протокол за получаване на образци; 

15. Мостра. 

 

 

         Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 

 

Техническо предложение. 

 

 

         Плик № 3: Предлагана цена по обособена позиция №1 

 

1. Ценово предложение; 

2. Каталог на копирна хартия и канцеларски материали. 

 

 

        Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №2 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Декларация за валидност на офертата; 

4. Декларации по чл. 47, ал. 9от ЗОП; 

5. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

6. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

7. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях;  

8. Проект на договор; 

9. Декларация за това, че канцеларските материали ще бъдат предоставени от 

участника в оригинални опаковки с ненарушена цялост, произведени в заводи 

на фирмите – производители на съответния артикул; 

10. Декларация, че разполага с търговска мрежа в градовете София, Варна, Бургас, 

Пловдив, Велико Търново и Враца; 
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11. Протокол за получаване на образци; 

12. Сертификати ISO 9001:2008 от производителите на предлаганите материали; 

13. Снимков материал. 

 

 

         Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 

 

Техническо предложение; 

 

 

           Плик № 3: Предлагана цена по обособена позиция №2 

                 

1. Ценово предложение; 

2. Каталог. 

 

 

Четвърта бе отворена офертата на “АТС - БЪЛГАРИЯ“ ООД с вх. № 20-00-

36/11.04.2016 г., участващо  по Позиция 3,  която е със следното съдържание: 

                 

                  Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №3 

 

1. Списък на документите; 

2. Декларация за ЕИК; 

3. Декларация за валидност на офертата; 

4. Декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП; 

5. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

6. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

7. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 

8. Декларация за това, че консумативите ще бъдат доставени в опаковки с 

ненарушена цялост, върху която ще  има информация за датата на производство 

и срока на годност на консуматива, както и инструкция за експлоатация; 

9. Оторизационно писмо за изключителен дистрибутор от „Астер Технолоджи 

Холандия БВ; 

 

        Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3 

       

1. Техническо предложение; 

2. Декларация за осъществяване на търговско обслужване в градовете; 

3.  Проект на договор. 

                  

        Плик № 3: Предлагана цена по обособена позиция №3 

 

Ценово предложение. 

 

 

 Пета бе отворена офертата на “ТРАНС КО 04” ЕООД с вх. № 20-00-37/11.04.2016 

г., участващо  по Позиции 4,  която е със следното съдържание: 

 

          Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №4 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 
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4. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

5. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

6.  Проект на договор; 

7. Декларация по чл. 16 г, ал. 5, т. 2 от ЗОП; 

8. Декларация за доставка по заявка артикули, отговарящи на предварително 

заложени от Възложителя критерии; 

9. Сертификат ISO 9001:2008 за “ТРАНС КО 04” ЕООД; 

10. Декларация за доставка на канцеларски материали в оригинални опаковки с 

ненарушена цялост, произведени в заводи на фирмите производители на 

съответния артикул; 

11. Снимков материал. 

 

 Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 

 

Техническо предложение. 

 

 

Плик № 3:Предлагана цена за обособена позиция № 4 

 

1. Ценово предложение; 

2. Каталог. 

 

          

Шеста бе отворена офертата на КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ с вх. № 20-00-

38/11.04.2016 г., участващо  по Позиция 1, 2 и 3,  която е със следното съдържание: 

 

Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №1 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Пълномощно; 

4. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

5. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

6. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

7. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции;  

8. Проект на договор; 

9. Сертификат ISO 9001:2008; 

10. Сертификат за произход и качество от производителя  и/или оригинален 

протокол на защитена хартия с воден знак от проведени лабораторни 

изпитвания; 

11.  Мостра. 

 

 

Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката за позиция №1 

 

Техническо предложение. 

 

               Плик № 3: Предлагана цена за позиция № 1 

 

Ценово предложение. 
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               Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №2 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Пълномощно; 

4. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

5. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

6. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки, с 

оригинални опаковки на производителя; 

7. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции;  

8. Проект на договор; 

9. Декларация, че канцеларските материали ще бъдат предоставени от участника в 

оригинални опаковки с ненарушена цялост, произведени в заводи на фирмите – 

производители на съответния артикул; 

10. Протокол за получаване на образци; 

11. Сертификат ISO 9001: 2008 за КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА”; 

12. Снимков материал. 

 

 

Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката за позиция №2 

 

Техническо предложение. 

 

 

Плик № 3: Предлагана цена за позиция № 2  

 

1. Ценово предложение; 

2. Каталог. 

 

 

               Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №3 

 

1. Списък на документите; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Пълномощно; 

4. Декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП; 

5. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

6. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

7. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; Проект 

на договор; 

8. Декларация за това, че консумативите ще бъдат доставени в опаковки с 

ненарушена цялост, върху която ще  има информация за датата на 

производство и срока на годност ня консуматива, както и инструкция за 

експлоатация. 

9. Писмо за потвърждение от Прайм Съксес Кампъни Лимитид, с което 

потвърждават, че доставят на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” съвместими лазерни 

касети, съвместими лазерноструйни касети  и мастилени продукти; 

10. Снимков материал. 

 

 

             Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 

    

                 Техническо предложение. 
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           Плик № 3: Предлагана цена за обособена позиция №3 

 

1. Ценово предложение; 

2. Каталог. 

 

 

  Седма бе отворена офертата на “РОНОС“ ООД с вх. № 20-00-39/11.04.2016 г., 

участващо  по Позиции  2, 3 и 4,  която е със следното съдържание: 

 

               Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №2 

 

1. Списък на документите; 

2. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър; 

3. Декларации по чл. 47, ал.9 т ЗОП; 

4. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

5. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

6. Протокол за получаване на образци; 

7. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях;  

8. Сертификати ISO 9001: 2008 за производителите на предлаганите материали. 

9. Декларация, че канцеларските материали ще бъдат предоставени от участника в 

оригинални опаковки с ненарушена цялост, произведени в заводи на фирмите – 

производители на съответния артикул; 

10. Сертификати ISO 9001: 2008,  ISO 14001:2008 и ISO 18001: 2007; за “РОНОС “ 

ООД; 

11. Снимков материал. 

 

               

Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката за позиция №2 

 

 1.Техническо предложение; 

 2.Проект на договор. 

 

Плик № 3: Предлагана цена за позиция № 2  

 

1. Ценово предложение; 

2. Каталог. 

         

 

               Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №3 

 

1. Списък на документите; 

2. Декларации по чл. 47, ал.9 т ЗОП; 

3. Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

4. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

5. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 

6.  Оторизационно писмо от „Ксерокс България” ЕООД за консумативи марка с 

Xerox; 

7. Оторизационно писмо от ”Ейч Пи Инк България” ЕООД за консумативи с 

марка HP; 
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8. Оторизационно писмо от ”Индекс България” ООД за консумативи с марка 

DELL; 

9. Оторизационно писмо от ”Техно Про” ЕООД за консумативи с марка OKI; 

10. Оторизационно писмо от ”Интек България” ООД за консумативи с марка 

Panasonic; 

11. Удостоверение от представителството на Панасоник Маркетинг Юръп за 

България, че ”Индекс България” ООД има сключен договор за внос и 

дистрибуция на техника с марка Panasonic; 

12. Оторизационно писмо от Lexmark за консумативи с марка Lexmark; 

13. Декларация за това, че консумативите ще бъдат доставени в опаковки с 

ненарушена цялост, върху която ще  има информация за датата на производство 

и срока на годност ня консуматива, както и инструкция за експлоатация; 

14. Снимков материал. 

 

          Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 

 

1. Техническо предложение; 

2. Проект на договор; 

 

           Плик № 3: Предлагана цена за обособена позиция №3 

                            

1. Ценово предложение; 

2. Каталог. 

 

                        

              Плик №1: Документи за подбор за обособена позиция № 4: Канцеларски 

материали ( запазена по чл.16г. от ЗОП) 

 

1. Списък на документите; 

2. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 

3. Декларации по чл. 47, ал.9 т ЗОП; 

4.Декларации по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

5. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

6. Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП; 

7.Удостоверение за регистрация издадено от Министерство на труда и социалната 

политика, Агенция за хора с увреждания; 

8.  Сертификати ISO 9001:2008 за производителите на предлаганите материали; 

9. Декларация, че канцеларските материали ще бъдат предоставени от участника в 

оригинални опаковки с ненарушена цялост, произведени в заводи на фирмите – 

производители на съответния артикул;  

10. Снимков материал. 

 

         Плик №2: Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 

Канцеларски материали ( запазена по чл.16г. от ЗОП) 

 

1. Техническо предложение; 

2. Проект на договор; 

 

        Плик №3: Предлагана цена за обособена позиция №4 Канцеларски материали 

(запазена по чл.16г. от ЗОП) 

                     

                   1. Ценово предложение; 

                   2. Каталог. 
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 Осма бе отворена офертата на “РОЕЛ – 98“ ООД с вх. № 20-00-40/11.04.2016 г., 

участващо  по Позиции  3,  която е със следното съдържание: 

 

         Плик № 1: Документи за подбор за обособена позиция №3 

                

1. Списък на документите; 

2. Декларация за ЕИК; 

3. Удостоверение за актуално състояние; 

4. Срок на валидност на офертата; 

5. Декларации по чл. 47, ал. 9 т ЗОП; 

6. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, че няма да използва подизпълнители; 

7. Декларация, че ще доставя оригинални, нови, и нерециклирани стоки,  с 

оригинални опаковки на производителя; 

8. Декларация, съдържаща списък на договорите и референции към тях; 

9. Сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 за “РОЕЛ – 98” ООД; 

10. Оторизационно писмо от ”Ейч Пи Инк България” ЕООД за консумативи с 

марка HP; 

11. Оторизационно писмо от „Ксерокс България” ЕООД за консумативи марка с 

Xerox; 

12. Оторизационно писмо от „Лексмарк Интернешънъл България” ЕООД за 

консумативи с марка Lexmark; 

13. Оторизационно писмо от ”Интек България” ООД за консумативи с марка 

Panasonic; 

14. Оторизационно писмо от ”Техно Про” ЕООД за консумативи с марка OKI; 

15. Оторизационно писмо от ”Индекс България” ООД за консумативи с марка 

DELL; 

16. Декларация за това, че консумативите ще бъдат доставени в опаковки с 

ненарушена цялост, върху която ще  има информация за датата на производство и 

срока на годност ня консуматива, както и инструкция за експлоатация. 

17. Справка за притежавано или наето техническо оборудване; 

18. Проект на договор; 

 

           Плик № 2: Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 

 

Техническо предложение; 

 

 

       Плик № 3: Предлагана цена за обособена позиция №3 

           

Ценово предложение. 

 

 

След отварянето на офертите, председателят на комисията обяви ценовите 

предложения и предложи по един представител от присъстващите участници да подпише 

техническите и ценовите предложения. Ценовите предложения на участниците по позиции, 

са както следва: 

 

По Позиция 1 „Периодична доставка по заявка на копирна хартия”:  

1. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“– обща цена в размер на 7700 лева без ДДС; 

2. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД - обща цена в размер на 7780,00 лева  без 

ДДС; 
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3. “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД - обща цена в размер на 8320,00 

лева без ДДС. 

 

По Позиция 2 „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали”:  

1. “РОНОС“ ООД - обща цена в размер на 2788.00 лева без ДДС; 

2.“ОФИС КОНСУМАТИВИ ” ООД - обща цена в размер на 2995.00 лева без 

ДДС; 

3. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“– обща цена в размер на 3130.38 лева без ДДС; 

4. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД – не е посочена обща цена; 

5. “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД - обща цена в размер на 3356,40 

лева без ДДС; 

 

По Позиция 3 „Периодична доставка по заявка на консумативи за 

мастиленоструйни и лазерни принтери”: 

1.  “АТС – БЪЛГАРИЯ “ ООД - обща цена в размер на 8698.44 без ДДС; 

2. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“– обща цена в размер на 13711.59 лева без ДДС; 

3. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД – не е посочена обща цена; 

4. “РОЕЛ 98“ ООД - обща цена в размер на 37703.10 лева без ДДС; 

5. “РОНОС“ ООД - обща цена в размер на 41060,52 лева без ДДС; 

 

По Позиция 4 „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали 

(Запазена по 16г. от ЗОП)”:  

1. “ТРАНС КО 04” ЕООД - обща цена в размер на 5700.45 лева без ДДС; 

2. “РОНОС“ ООД -  обща цена в размер на 6223,69 лева без ДДС. 

 
 

На свои заседания, проведени на 14.04.2016 г., 18.04.2016 г., 20.04.2016 г. и 

20.04.2016 г., комисията извърши детайлна проверка за съответствие на съдържанието на 

Плик № 1, № 2 и № 3. При преглед на документите комисията констатира следното:  

 

 

1. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД (участващо  по Позиции № 1, № 2 и № 3 ).  

 В Ценово предложение по Позиция 2, т. 18, 19, 41 ,42 ,43 и 44 от офертата е 

констатирано несъответствие между посочената цена за брой артикули и единичната  им 

цена.  

 В ценовото предложение по позиции № 2 и № 3 не е посочен размерът на 

общата цена за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции. 

 Във връзка със заложеното в публичната покана изискване в IV. 

„Допълнителни изисквания към съдържанието на офертата и изискванията към 

участниците, кандидатстващи по Позиция № 3 „Консумативи за мастиленоструйни и 

лазерни принтери” от Раздел IV, т. 1” и предоставената от дружеството декларация за това, 

че внася стоките директно от заводите на производителите,  „Плесио Компютърс” ЕАД 

следва да  представи допълнителни доказателства- копия на договори, сключени между 

дружеството и фирмите-контрагенти за доставка на консумативи по посочената позиция 

или други документи, доказващи, че “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД е вносител на 

посочените марки офис-техника; 

 В т. 7 от представеното Техническо предложение на “ПЛЕСИО 

КОМПЮТЪРС“ ЕАД е констатирана необходимост от уточнение относно минималният 

срок за реакция за градовете Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца. 

Във връзка с констатираното, с писмо изх. № 12-01-1741/21.04.2016 г. от “ПЛЕСИО 

КОМПЮТЪРС“ ЕАД са изискани допълнителни документи и информация. 

 

 



13 

 

2. “АТС - БЪЛГАРИЯ“ ООД (участващо  по Позиция  № 3) не е представило 

документи, съгласно изискването на Възложителя, посочено в IV. „Допълнителни 

изисквания към съдържанието на офертата и изискванията към участниците, 

кандидатстващи по Позиция № 3 „Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери” 

от Раздел IV, т. 1”, а именно: оторизационни писма от официални вносители или от 

представителства на фирмите – производители на посочените в Спецификация № 3 на 

раздел  IХ. “Технически спецификации”, марки офис техника. Марките офис техника, 

посочените в Спецификация № 3 на раздел  IХ. “Технически спецификации” са  Panasonic, 

DELL, OKI, Lexmark, HP и Xerox. От дружеството е представено оторизационно писмо от 

Астер Технолоджи Холандия БВ, по силата на което на “АТС - БЪЛГАРИЯ“ ООД се 

предоставят права за изключителна дистрибуция на АТС в България за разпространение на 

продукти – консумативи за принтери Астер. 

Във връзка с констатираното, с писмо изх. №   12-01-1742/21.04.2016 г. от “АТС - 

БЪЛГАРИЯ“ ООД са изискани допълнителни документи и информация. 

 

3. “ТРАНС КО 04” ЕООД (участващо  по Позиция  № 4)  

На основание чл. 16г, ал. 2 и 3 от ЗОП възложителят е отделил в обособена позиция 

№ 4 стоките, които са включени в списъка, утвърден с Решение № 551 на Министерския 

съвет (МС) от 25.07.2014 г. за утвърждаване Списък на произвежданите и доставяни стоки, 

на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на 

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за 

обществените поръчки. Решение на МС № 551/25.07.2014 г. е допълнено с Решение на МС 

№ 278/28.04.2015 г. 

“ТРАНС КО 04” ЕООД е дружество, участващо по запазената по 16г. от ЗОП 

позиция от поръчката. В офертата си “ТРАНС КО 04” ЕООД е представило декларация по 

чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП от която е видно, че дружеството е вписано в Регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания при Министерството на труда и социалната политика, с 

рег. №  287. Съгласно разпоредбата чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, кандидатът или участникът, 

който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да 

участва в обществена поръчка или за обособена позиция, при условие че може да изпълни 

80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за 

самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се 

позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на ал. 16г, 

ал.7. Видно от техническото предложение на “ТРАНС КО 04” ЕООД горното условие не е 

изпълнено, тъй като са посочени множество конкретни производители, различни от 

“ТРАНС КО 04” ЕООД.  Дружеството е подало декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, в 

която е посочило, че няма да използва и подизпълнители. 

       Предвид горното, комисията прецени, че допуска до участие офертата на 

“ТРАНС КО 04” ЕООД, като същата да бъде разгледана без предимство пред останалите 

участници, съгласно текста на 16г от ЗОП. 

 Комисията констатира, че дружеството не е представило документи, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в Раздел IV. Съдържание на офертата. Изисквания 

към участниците, точки 8.1.1. и 8.1.2., а именно: декларация, съдържаща списък на 

основните договори за доставка, извършени през последните три години, включително 

стойностите, датите и получателите и референции за изпълнение на посочените договори. 

Във връзка с констатираното, с писмо изх. № 12-01-1739/21.04.2016 г. от “ТРАНС 

КО 04” ЕООД са изискани допълнителни документи. 

 

4. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ (участващо  по Позиции 1, 2 и 3) 

По позиция 1 от предмета на поръчката  

 В Допълнителните изисквания, посочени в документацията, относно Позиция 1 

от поръчката е заложено изискване да бъде представен актуален сертификат за произход и 
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качество от производителя  и/или оригинален протокол на защитена хартия с воден знак от 

проведени лабораторни изпитвания. Предоставеният сертификат е със срок на валидност до 

17.04.2016 г.  

 В т. 8.1.2 от Раздел IV Изисквания към участниците е заложено изискване да 

бъдат представени минимум 3 (три) референции за изпълнение на договорите. В офертата са 

представени 2 референции.  

По позиция 2 от предмета на поръчката  

 Не са представени документи съгласно изискването на Възложителя, посочено в III. 

Допълнителни изисквания към съдържанието на офертата и изискванията към участниците, 

кандидатстващи по Позиция № 2 „Канцеларски материали” от Раздел IV, т. 1 от 

документацията, а именно участникът да представи валиден сертификат по системата за 

управление на качеството – ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на 

качеството на производителя на предлаганите материали. 

Във връзка с констатираното, с писмо изх. № 12-01-1740/21.04.2016 г. от 

КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ са изискани допълнителни документи. 

 

5.“РОНОС“ ООД (участващо  по Позиции  2, 3 и 4)  

На основание чл. 16г, ал. 2 и 3 от ЗОП възложителят е отделил в обособена позиция 

№ 4 стоките, които са включени в списъка, утвърден с Решение № 551 на Министерския 

съвет (МС) от 25.07.2014 г. за утвърждаване Списък на произвежданите и доставяни стоки, 

на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на 

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за 

обществените поръчки. Решение на МС № 551/25.07.2014 г. е допълнено с Решение на МС 

№ 278/28.04.2015 г. 

“РОНОС“ ООД е дружество, участващо по запазената по 16г. от ЗОП позиция от 

поръчката. В офертата си “РОНОС“ ООД е представило декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от 

ЗОП от която е видно, че дружеството е вписано в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания при Министерството на труда и социалната политика, с рег. №  457.  

Съгласно разпоредбата на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, кандидатът или участникът, който е 

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в 

обществена поръчка или за обособена позиция, при условие че може да изпълни 80 на сто 

от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за 

самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се 

позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на ал. 16г, 

ал. 7. Видно от техническото предложение на “РОНОС“ ООД горното условие не е 

изпълнено, тъй като са посочени множество конкретни производители, различни от  

“РОНОС“ ООД.  Дружеството е подало декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП, в която е 

посочило, че няма да използва и подизпълнители. 

На основание изложеното, комисията прецени, че допуска до участие офертата на 

“РОНОС“ ООД, като същата бъде  разгледана без предимство пред останалите участници, 

съгласно текста на 16г от ЗОП. 

Съгласно изискването на Възложителя, посочено в IV. Допълнителни изисквания 

към съдържанието на офертата и изискванията към участниците, кандидатстващи по 

Позиция № 3 „Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери” от Раздел IV, т. 1, а 

именно да бъдат представени оторизационни писма от официални вносители или от 

представителства на фирмите – производители на посочените в Спецификация № 3 на 

раздел  IХ. “Технически спецификации”, марки офис техника, не са  представени: 

 Документ, от който да е видно, че „Техно Про” ЕООД е оторизиран 

дистрибутор на OKI и има право да упълномощава трети лица за продажба на консумативи 

за мастиленоструйни и лазерни принтери; 
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 Документ, от който да е видно, че „Индекс България” ООД е оторизиран 

дистрибутор на DELL и има право да упълномощава трети лица за продажба на 

консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери. 

Във връзка с констатираното, с писмо изх. № 12-01-1743/21.04.2016 г. от “РОНОС“ 

ООД са изискани допълнителни документи. 

 

6. “РОЕЛ 98“ ООД (участващо  по Позиция 3)   

Съгласно изискването на Възложителя, посочено в IV. Допълнителни изисквания 

към съдържанието на офертата и изискванията към участниците, кандидатстващи по 

Позиция № 3 „Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери” от Раздел IV, т. 1, а 

именно да бъдат представени оторизационни писма от официални вносители или от 

представителства на фирмите – производители на посочените в Спецификация № 3 на 

раздел  IХ. “Технически спецификации”, марки офис техника, не са  представени: 

 Документ, от който да е видно, че „Техно Про” ЕООД е оторизиран 

дистрибутор на OKI и има право да упълномощава трети лица за продажба на консумативи 

за мастиленоструйни и лазерни принтери; 

 Документ, от който да е видно, че „Индекс България” ООД е оторизиран 

дистрибутор на DELL и има право да упълномощава трети лица за продажба на 

консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; 

 Документ, от който да е видно, че „Интекс България” EООД е оторизиран 

дистрибутор на Panasonic и има право да упълномощава трети лица за продажба на 

консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; 

 Не е уточнена общата цена с ДДС по позиция 3 от предмета на поръчката. 

Във връзка с констатираното, с писмо изх. №  12-01-1744/21.04.2016  г. от “РОЕЛ 

98“ ООД са изискани допълнителни документи и информация. 

 

 

       В отговор, постъпиха писма с вх. № 12-01-1742/22.04.2016 г. от  “АТС - БЪЛГАРИЯ“ 

ООД, вх. № 12-01-1741/22.04.2016 г.  от “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, вх. № 12-01-

1744/22.04.2016 г. от “РОЕЛ 98“ ООД, вх. № 12-01-1739/22.04.2016 г. от “ТРАНС КО 04” 

ЕООД, вх. № 12-01-1740/22.04.2016 г. от КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ и вх. № 12-01-

1743/22.04.2016 г. от “РОНОС“ ООД. 

След постъпване на писмата комисията констатира следното: 

От  “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, “ТРАНС КО 04” ЕООД, КООПЕРАЦИЯ 

“ПАНДА“, “РОНОС“ ООД и “РОЕЛ 98“ ООД  са представени исканите документи. От 

страна на “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД освен изисканите документи са представени и 

оторизационни писма за продуктите на DELL,  OKI, Panasonic и Lexmark. 

 

От страна на “АТС БЪЛГАРИЯ“ ООД е изпратено писмо, с което се потвърждава , че 

дружеството е спазило изискванията на Възложителя. Към писмото не са предоставени 

изисканите от Възложителя оторизационни писма от официални вносители или от 

представителства на фирмите – производители на посочените в Спецификация № 3 на 

раздел  IХ. “Технически спецификации”, марки офис техника. Марките офис техника, 

посочените в Спецификация № 3 на раздел  IХ. “Технически спецификации” са  Panasonic, 

DELL, OKI, Lexmark, HP и Xerox. Дружеството е приложило единствено писмо от  Астер 

Технолоджи Холандия БВ. 

  

 Във връзка с горното, на заседание на комисията, проведено на 23.04.2016 г. бе 

извършен обстоен преглед на така постъпилите документи и се стигна до следните 

констатации: 

1. “ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, участващо по Позиция 2, отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана; 

2. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, участващо по Позиции 1, 2 и 3, отговаря на 

изискванията на Възложителя посочени в публичната покана; 
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3. “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИНИ“ ООД, участващо по Позиция 1 и 2, 

отговаря на изискванията на Възложителя посочени в публичната покана; 

4. “АТС - БЪЛГАРИЯ“ ООД, участващо  по Позиция 3, не отговаря на изискванията 

на Възложителя посочени в публичната покана, тъй като не представило 

документите, съгласно изискването на Възложителя, посочено в IV. 

Допълнителни изисквания към съдържанието на офертата и изискванията към 

участниците, кандидатстващи по Позиция № 3 „Консумативи за 

мастиленоструйни и лазерни принтери” от Раздел IV, т. 1, а именно 

оторизационни писма от официални вносители или от представителства на 

фирмите – производители на посочените в Спецификация № 3 на раздел  IХ. 

“Технически спецификации”, марки офис техника.  

Не е изпълнило и изискването на Възложителя относно предоставената 

възможност за представяне на еквиваленти на посочените консумативи за 

копирна техника, мастиленоструйни и лазерни принтери. В разяснението, 

публикувано на интернет странацата на КРС, на адрес 

http://www.crc.bg/files/_bg/Razqsnenie_kancelarski_2016.pdf, Възложителят е 

разяснил какво разбира под „еквиваленти”, а именно: „Еквиваленти на 

посочените в Позиция 3 консумативи са консумативи с еквивалентен партиден 

номер на производителя на техниката, посочена в Спецификация № 3 на раздел 

IХ. “Технически спецификации”, които са съвместими с устройствата и не 

нарушават тяхното функциониране”. 

 Предвид изложеното “АТС - БЪЛГАРИЯ“ ООД не се класира по Позиция 3 от 

поръчката. 

5. “ТРАНС КО 04” ЕООД участващо по Позиция 4 (запазена по 16г. от ЗОП) 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана; 

6. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ участващо  по Позиция 1, 2 и 3 

По Позиция 1 - отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 

публичната покана; 

По Позиция 2 - отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 

публичната покана; 

По Позиция 3 - не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 

публичната покана, тъй като не представило документите съгласно изискването 

на Възложителя, посочено в IV. Допълнителни изисквания към съдържанието на 

офертата и изискванията към участниците, кандидатстващи по Позиция № 3 

„Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери” от Раздел IV, т. 1, а 

именно оторизационни писма от официални вносители или от представителства 

на фирмите – производители на посочените в Спецификация № 3 на раздел  IХ. 

“Технически спецификации”, марки офис техника.  

 Не е изпълнило и изискването на Възложителя относно предоставената 

възможност за представяне на еквиваленти на посочените консумативи за 

копирна техника, мастиленоструйни и лазерни принтери. В разяснението, 

публикувано на интернет странацата на КРС, на адрес 

http://www.crc.bg/files/_bg/Razqsnenie_kancelarski_2016.pdf, Възложителят е 

разяснил какво разбира под „еквиваленти”, а именно: „Еквиваленти на 

посочените в Позиция 3 консумативи са консумативи с еквивалентен партиден 

номер на производителя на техниката, посочена в Спецификация № 3 на раздел 

IХ. “Технически спецификации”, които са съвместими с устройствата и не 

нарушават тяхното функциониране”. 

 Представеното от КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ писмо от Прайм Съксес 

Кампъни Лимитед, с което потвърждават, че доставят съвместими лазерни 

касети, съвместими мастиленоструйни касети и маслени продукти на Прайм 

Съксес Кампъни Лимитед не представлява нито оторизационно писмо от 

официален вносител или от представителство на фирма – производител на 

посочените в Спецификация № 3 на раздел  IХ. “Технически спецификации”, 
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марки офис техника, нито писмо за консумативи с еквивалентен партиден номер 

на производителя на техниката, посочена в Спецификация № 3 на раздел IХ. 

“Технически спецификации”. 

 Предвид изложеното КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ не се класира по Позиция 3 

от поръчката. 

7. “РОНОС“ ООД участващо  по Позиции  2, 3 и 4,   

По Позиция 2 - отговаря на изискванията на Възложителя посочени в публичната 

покана; 

По Позиция 3 - отговаря на изискванията на Възложителя посочени в публичната 

покана; 

По Позиция 4 (запазена по 16г. от ЗОП)- отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в публичната покана; 

8. “РОЕЛ – 98“ ООД участващо  по Позиция  3, отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в публичната покана. 

 

  Във връзка с горното и предвид избрания кри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

терий за оценка на офертите, а именно „най-ниска цена”, класирането на участниците по 

позиции е, както следва:  

 

По Позиция 1 „Периодична доставка по заявка на копирна хартия”:  

1. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ – обща цена в размер на 7 700,00 лв. без ДДС; 

2. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД - обща цена в размер на 7 780,00 лв. без 

ДДС; 

3. “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД - обща цена в размер на 8 320,00 

лева без ДДС. 

 

 

По Позиция 2 „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали”:  

1. “РОНОС“ ООД - обща цена в размер на 2 788,62 лв. без ДДС; 

2. “ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД - обща цена в размер на 2 955,00 лв. без 

ДДС; 

3. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“ –  обща цена в размер на 3 130,38 лв. без ДДС 

4. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД - обща цена в размер на 3 321,73 лв. без 

ДДС; 

5. “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД - обща цена в размер на 3 356,40 

лева без ДДС; 

 

По Позиция 3 „Консумативи за копирна техника, мастиленоструйни и лазерни 

принтери:”: 

1. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД - обща цена в размер на 13 938,65 лв. без 

ДДС; 

2. “РОЕЛ – 98“ ООД - обща цена в размер на 37 703, 10 лв. без ДДС; 

3. “РОНОС“ ООД - обща цена в размер на 41 060,52 лева без ДДС; 

 

 

По позиция 4: Канцеларски материали ( запазена по чл. 16 г от ЗОП): 

1. “ТРАНС КО 04” ЕООД - обща цена в размер на 5700.45 лева без ДДС; 

                  2. “РОНОС“ ООД -  обща цена в размер на 6 223,69 лева без ДДС. 

 

 

Във връзка с гореизложеното комисията предлага на възложителя да утвърди 

протокола от нейната работа и да определи следните изпълнители по обособени позиции 

както следва:  

 По Позиция 1. КООПЕРАЦИЯ  “ПАНДА“;  
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 За позиция 2. “РОНОС“ ООД; 

 За позиция 3. “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД; 

 За позиция 4. “ТРАНС КО 04” ЕООД. 

 

Работата на комисията приключи на 03.05.2016 г. 

 

 

Председател: 

 

 

…………………( Детелина Василева) 

 

Членове: 

 

………………….(Стефка Добрева) 

 

 

………………….( Силвена Райкова) 
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