
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 13.05.2019 г. в 14:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в Нова зала, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 
1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-762 от 13.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита ускорена процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 
74, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за 
нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“;
Обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис-техника”;
Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали за техническо 

обезпечаване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 
26 май 2019 г. и други неотложни нужди“ и

Обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи за офис-техника за техническо 
обезпечаване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 
26 май 2019 г. и други неотложни нужди” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособени 
позиции № 3 и № 4 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на 
всяка от тях), с публикувано Обявление за поръчка с ID 909233 на дата 30.04.2019 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер 00073-2019-0017, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-taiTiovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/671.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и 

отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - Началник на отдел „Информационно-техническо обслужване” в 

Община Велико Търново;
2. Григор Григоров - Главен специалист в отдел „Информационно-техническо 

обслужване” в Община Велико Търново;
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 

Търново;
4. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” в Община 

Велико Търново.

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации 
по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП.

На заседанието на комисията присъства Величка Орешкова, в качеството й на 
пълномощник на „Ай Ес Джей Труп“ ЕООД, която представи пълномощно и удостовери 
присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие.

Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително- 
мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново и Председател на комисията - изчете 
Заповед № РД 22-762 от 13.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи 
комисията и оповести нейните задачи: да разгледа и провери постъпилите в срок оферти за 
съответствие с предварително обявените условия; да оцени допуснатите оферти съгласно 
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избрания критерий за възлагане; да разгледа документите, свързани е личното състояние и 
критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до 
установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на 
двама участници, които да класира на първо и второ място.

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и 
офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”, 
обявена чрез открита ускорена процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 
74, ал. 4 от ЗОП, която се провежда по т.нар. „обърнат ред“, са постъпили следните оферти:

1. Оферта с вх. № 39-78-2 от 10.05.2019 г. от 9:44 ч. на Кооперация „Панда“;
2. Оферта с вх. № 53-451-1 от 10.05.2019 г. от 10:09 ч. на „АТС-България“ ООД;
3. Оферта с вх. № 5300-2962-13 от 10.05.2019 г. от 10:58 ч. на „Вали компютърс“ ООД;
4. Оферта с вх. № 5300-5293-5 от 10.05.2019 г. от 13:58 ч. на „Верига Домино“ ЕООД;
5. Оферта с вх. № 53-2594-1 от 10.05.2019 г. от 15:31 ч. на „Офис Перфект Бяла“ ООД;
6. Оферта с вх. № 5300-1210-5 от 10.05.2019 г. от 16:07 ч. на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД;
7. Оферта с вх. № 5300-18615-1 от 10.05.2019 г. от 16:45 ч. на „Офис Йес“ ЕООД.

Съгласно чл. 61, т. 1 от ППЗОП комисията започна да отваря офертите по реда на 
тяхното постъпване и да оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на 
участниците по съответните показатели за оценка на офертите, както следва:

I. Оферта с вх. № 39-78-2 от 10.05.2019 г. от 9:44 ч. на Кооперация „Панда“, ЕИК: 
000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. 
„Цариградско шосе” № 139, тел.: 02/ 9766 896, факс: 02/ 9766 879, e-mail: zop@officel.bg, 
лице за контакти: Христо Костов, подадена за Обособена позиция № 1 „Периодична доставка 
на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи 
за офис-техника”, която съдържа:

Папка с документи за подбор, която съдържа:
1. Компактдиск с надпис „ЕЕДОП за обособена позиция № 1“ - 1 бр.;
2. Компактдиск с надпис „ЕЕДОП ОП 1 за трето лице“ - 1 бр.;
3. Компактдиск с надпис „ЕЕДОП за обособена позиция № 2“ - 1 бр.;
4. Компактдиск с надпис „ЕЕДОП ОП 2 за трето лице“ - 1 бр.;
5. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан от Елка Каменова-Цанкова - Председател, 2 стр.;
6. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за съгласие за ползване на техническо оборудване, 

подписана и подпечатана от Точно Гарушев - управител на „Транс КО 04“ ЕООД - 1 стр.;
7. Заверено копие от договор за наем на моторни превозни средства от дата 01.01.2019 

г., подписан между „Транс КО 04“ ЕООД и Кооперация „Панда“, заедно с Приложение № 1 - 4 
стр.;

8. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 „Периодична 
доставка на канцеларски материали“ по Образец № 2.1, подписано и подпечатано от Елка 
Каменова-Цанкова - Председател - 3 стр.;

9. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 „Периодична 
доставка на консумативи за офис-техника” по Образец № 2.2, подписано и подпечатано от Елка 
Каменова-Цанкова - Председател - 3 стр.

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“, който съдържа:
1. Компактдиск с надпис „Ценово ОП1“ - 1 бр.;
2. Ценово предложение за обособена позиция № 1 по Образец № 3.1, подписано и 

подпечатано от Елка Каменова-Цанкова - Председател - 2 стр., което съдържа предложенията 
на участника по показателите за оценка, както следва:
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- Обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 1А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 56 976,23 (словом: петдесет и шест хиляди деветстотин 
седемдесет и шест лева и двадесет и три стотинки) лв. без ДДС или общо 68 371,48 (словом: 
шестдесет и осем хиляди триста седемдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) лв. с 
ДДС и

- Търговска отстъпка в размер на 26 % (словом: двадесет и шест процента) за 
канцеларски материали, извън описаните в Приложение № 1А към техническата 
спецификация, респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в официалната интернет 
страница (On-line магазин) на участника;

3. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 1 по Образец №
3.1 А, подписан и подпечатан от Елка Каменова-Цанкова - Председател - 14 стр.

Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“, който съдържа:
1. Компактдиск с надпис „Ценово ОП2“ - 1 бр.;
2. Ценово предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2 подписано и 

подпечатано от Елка Каменова-Цанкова - Председател - 2 стр., което съдържа предложенията 
на участника по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 52 280,70 (словом: петдесет и две хиляди двеста и 
осемдесет лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС или общо 62 736,84 (словом: шестдесет 
и две хиляди седемстотин тридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС;

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 29 879,51 (словом: двадесет и девет хиляди осемстотин 
седемдесет и девет лева и петдесет и една стотинки) лв. без ДДС или общо 35 855,41 (словом: 
тридесет и пет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и четиридесет и една стотинки) лв. с 
ДДС;

- Търговска отстъпка в размер на 4 % (словом: четири процента) за консумативите, 
извън описаните в Приложение № 2А и Приложение № 2Б към техническата спецификация, 
респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в официална интернет страница (On-line 
магазин) на участника.

3. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2А, подписан и подпечатан от Елка Каменова-Цанкова - Председател - 9 стр.;

4. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2Б, 
подписан и подпечатан от Елка Каменова-Цанкова - Председател - 8 стр.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническите и ценовите предложения на участника. По предложение на комисията 
присъстващият на заседанието представител на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД също подписа 
техническите и ценовите предложения на участника.

И. Оферта с вх. № 53-451-1 от 10.05.2019 г. от 10:09 ч. на „АТС-България“ ООД, 
ЕИК: 130332479, със седалище и адрес на управление: гр. София 1729, район Младост, ул. 
„Анна Ахматова” № 9, тел.: 02/ 9752 202, факс: 02/ 9752 285, e-mail: tender@atsbulgaria.com, 
лице за контакти: Соня Димитрова, подадена за Обособена позиция № 2 „Периодична 
доставка на консумативи за офис-техника”, която съдържа:

Папка с документи за подбор, която съдържа:
1. Компактдиск с надпис „еЕЕДОП-ОП 2, АТС-България ООД“ - 1 бр.;
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2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 
подпечатан от Георги Александров, стр. 1-2.

Папка с техническо предложение, която съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 „Периодична 

доставка на консумативи за офис-техника” по Образец № 2.2, подписано и подпечатано от 
Георги Александров - Управител - 3 стр.

Папка с ценово предложение, която съдържа:
1. Компактдиск с надпис „Ценово ОП2, Образец № 3.2, № 3.2А, 3.2Б“ - 1 бр.;
2. Ценово предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2, подписано и 

подпечатано от Георги Александров - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на 
участника по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 38 149,94 (словом: тридесет и осем хиляди сто 
четиридесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лв. без ДДС или общо 45 779,93 
(словом: четиридесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и деветдесет и три 
стотинки) лв. с ДДС;

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 10 988,50 (словом: десет хиляди деветстотин осемдесет 
и осем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС или общо 13 186,20 (словом: тринадесет хиляди 
сто осемдесет и шест лева и двадесет стотинки) лв. с ДДС;

- Търговска отстъпка в размер на 50 % (словом: петдесет процента) за консумативите, 
извън описаните в Приложение № 2А и Приложение № 2Б към техническата спецификация, 
респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в ценова листа на участника.

3. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2А, подписан и подпечатан от Георги Александров - Управител - 9 стр.;

4. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2Б, 
подписан и подпечатан от Георги Александров - Управител - 8 стр.;

5. Актуален каталог на предлаганите стоки от „АТС-България“ ООД за 2019 г., подписан 
и подпечатан от Георги Александров - Управител - 90 стр.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника. По предложение на комисията 
присъстващият на заседанието представител на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД също подписа 
техническото и ценовото предложение на участника.

III. Оферта с вх. № 5300-2962-13 от 10.05.2019 г. от 10:58 ч. на „Вали Компютърс“ 
ООД, ЕИК: 104518906, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. 
„Самуил” № 6, тел.: 062/ 610 932, факс: 062/ 610 921, e-mail: vali@vali.bg, лице за контакти: 
Антоанета Димитрова, подадена за Обособена позиция № 2 „Периодична доставка на 
консумативи за офис-техника”, която съдържа:

Папка, която съдържа:
1. USB флаш памет с надпис „еЕЕДОП-Вали компютърс ООД“ и „Ценово предложение 

и ценова листа“ - 1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан от Снежана Хинова - Управител, 3 стр.;
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3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 „Периодична 
доставка на консумативи за офис-техника” по Образец № 2.2, подписано и подпечатано от 
Снежана Хинова - Управител - 3 стр.;

4. Ценово предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2, подписано и 
подпечатано от Снежана Хинова - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на 
участника по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 45 984,50 (словом: четиридесет и пет хиляди 
деветстотин осемдесет и четири лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС или общо 55 181,40 
(словом: петдесет и пет хиляди сто осемдесет и един лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС;

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 20 592,95 (словом: двадесет хиляди петстотин 
деветдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) лв. без ДДС или общо 24 711,54 (словом: 
двадесет и четири хиляди седемстотин и единадесет лева и петдесет и четири стотинки) лв. с 
ДДС;

- Търговска отстъпка в размер на 4 % (словом: четири процента) за консумативите, 
извън описаните в Приложение № 2А и Приложение № 2Б към техническата спецификация, 
респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в ценова листа на участника.

5. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2А, подписан и подпечатан от Снежана Хинова - Управител - 9 стр.;

6. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2Б, 
подписан и подпечатан от Снежана Хинова - Управител - 8 стр.

Папка № 2, която съдържа:
1. Обща ценова листа за оригинални консумативи от „Вали Компютърс“ ООД, 

подписана и подпечатана на всяка страница - 183 стр.

Папка № 3, която съдържа:
1. Обща ценова листа за съвместими консумативи от „Вали компютърс“ ООД, 

подписана и подпечатана на всяка страница - 9 стр.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника. По предложение на комисията 
присъстващият на заседанието представител на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД също подписа 
техническото и ценовото предложение на участника.

IV. Оферта с вх. № 5300-5293-5 от 10.05.2019 г. от 13:58 ч. на „Верига Домино“ 
ЕООД, ЕИК: 103836699, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район 
Приморски, ул. „Студентска” № 13, ет. 15, ап. 98, с адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ № 4, ет. 1, тел.: 062/ 606 564, e-mail: domino_vt@abv.bg, 
лице за контакти: Пламен Петров, подадена за Обособена позиция № 1 „Периодична 
доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Периодична доставка на 
консумативи за офис-техника”, която съдържа:

- Папка с документи, която съдържа:
1. Компактдиск с надпис „Верига домино ЕООД, документи за обособена позиция № 1“

- 1 бр.;
2. Компактдиск с надпис „Верига домино ЕООД, документи за обособена позиция № 2“

- 1 бр.;

стр. 5

mailto:domino_vt@abv.bg


3. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 
подпечатан от Петромил Караатанасов - Управител, 3 стр.;

4. Декларация от Йордан Блажев за предоставяне на техническо оборудване на „Верига 
Домино“ ЕООД за обособена позиция №1-1 стр.;

5. Декларация от Йордан Блажев за предоставяне на техническо оборудване на „Верига 
Домино“ ЕООД за обособена позиция № 2 - 1 стр.;

6. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 „Периодична 
доставка на канцеларски материали“ по Образец № 2.1, подписано и подпечатано от Петромил 
Караатанасов - Управител - 3 стр.;

7. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 „Периодична 
доставка на консумативи за офис-техника” по Образец № 2.2, подписано и подпечатано от 
Петромил Караатанасов - Управител - 3 стр.;

8. Ценово предложение за обособена позиция № 1 по Образец № 3.1, подписано и 
подпечатано от Петромил Караатанасов - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на 
участника по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 1А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 60 752,42 (словом: шестдесет хиляди седемстотин 
петдесет и два лева и четиридесет и две стотинки) лв. без ДДС или общо 72 902,90 (словом: 
седемдесет и две хиляди деветстотин и два лева и деветдесет стотинки) лв. с ДДС и

- Търговска отстъпка в размер на 10 % (словом: десет процента) за канцеларски 
материали, извън описаните в Приложение № 1А към техническата спецификация, респ. в 
ценовото предложение, и фигуриращи в актуалния фирмен каталог на участника;

9. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 1 по Образец №
3.1 А, подписан и подпечатан от Петромил Караатанасов - Управител - 14 стр.;

10. Ценово предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2 подписано и 
подпечатано от Петромил Караатанасов - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на 
участника по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 41 371,00 (словом: четиридесет и една хиляди триста 
седемдесет и един лева) лв. без ДДС или общо 49 645,20 (словом: четиридесет и девет хиляди 
шестстотин четиридесет и пет лева и двадесет стотинки) лв. с ДДС;

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 10 816,80 (словом: десет хиляди осемстотин и 
шестнадесет лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС или общо 12 980,16 (словом: дванадесет 
хиляди деветстотин и осемдесет лева и шестнадесет стотинки) лв. с ДДС;

- Търговска отстъпка в размер на 30 % (словом: тридесет процента) за 
консумативите, извън описаните в Приложение № 2А и Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в ценова листа на участника.

11. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2А, подписан и подпечатан от Петромил Караатанасов - Управител - 9 стр.;

12. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2Б, подписан и подпечатан от Петромил Караатанасов - Управител - 8 стр.;

13. Пълна ценова листа на предлаганите тонер касети, подписана и подпечатана от 
Петромил Караатанасов - Управител - 38 стр.

- Каталог на „Верига Домино“ ЕООД - 208 стр.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническите и ценовите предложения на участника. По предложение на комисията 
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присъстващият на заседанието представител на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД също подписа 
техническите и ценовите предложения на участника.

V. Оферта е вх. № 53-2594-1 от 10.05.2019 г. от 15:31 ч. на „Офис Перфект Бяла“ 
ООД, ЕИК: 204067315, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла 7100, ул. „Сан 
Стефано“ № 10, адрес за кореспонденция: гр. Бяла 7100, ул. „Стефан Стамболов“ № 44, 
тел.: 0888 208 829; 0884 021 462, факс: 0817 73320, e-mail: office.perfekt.biala@gmail.com, 
лице за контакти: Красимир Коев, подадена за Обособена позиция № 1 „Периодична 
доставка на канцеларски материали“, която съдържа:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 
подпечатан от Красимир Коев - Управител, 2 стр.;

2. Компактдиск с надпис „ЕЕДОП, „Офис перфект Бяла“ ООД“;

Плик „Техническо предложение“, който съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 „Периодична 

доставка на канцеларски материали“ по Образец № 2.1, подписано и подпечатано от Красимир 
Коев - Управител - 3 стр.;

2. Проект на договор по Приложение № 4, попълнен от участника - 2 екземпляра, общо 
22 стр.

Плик „Ценово предложение“, който съдържа:
1. Ценово предложение за обособена позиция № 1 по Образец № 3.1, подписано и 

подпечатано от Красимир Коев - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на 
участника по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 1А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 102 025,02 (словом: сто и две хиляди двадесет и пет 
лева и две стотинки) лв. без ДДС или общо 122 430,02 (словом: сто двадесет и две хиляди 
четиристотин и тридесет лева и две стотинки) лв. с ДДС и

- Търговска отстъпка в размер на 22 % (словом: двадесет и два процента) за 
канцеларски материали, извън описаните в Приложение № 1А към техническата 
спецификация, респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в актуален фирмен каталог 
USG на участника;

2. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 1 по Образец №
3.1 А, подписан и подпечатан от Красимир Коев - Управител - 14 стр.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника. По предложение на комисията 
присъстващият на заседанието представител на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД също подписа 
техническото и ценовото предложение на участника.

VI. Оферта е вх. № 5300-1210-5 от 10.05.2019 г. от 16:07 ч. на „Ай Ес Джей Груп“ 
ЕООД, ЕИК: 200011753, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район 
Сердика, ул. „Враня” № 57-59, бл. 1, вх. 1,ет. 1, an. 1, с адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 24, тел.: 062/ 630 044, факс: 062/ 604 232, e-mail: 
manager.vtarnovo@officel.bg, лице за контакти: Светла Тачева, подадена за Обособена 
позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 
„Периодична доставка на консумативи за офис-техника”, която съдържа:

Плик е документи за обособена позиция № 1, който съдържа:
1. Папка с документи, която съдържа:

стр. 7

mailto:office.perfekt.biala@gmail.com
mailto:manager.vtarnovo@officel.bg


1.1. Компактдиск с надпис „еЕЕДОП - Обос. поз. 1 ..Периодична доставка на 
канцеларски материали”, Ай Ес Джей Груп ЕООД“ - 1 бр.;

1.2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 
подпечатан от Светла Тачева - Управител, 2 стр.;

1.3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 „Периодична 
доставка на канцеларски материали“ по Образец № 2.1, подписано и подпечатано от Светла 
Тачева - Управител - 3 стр.;

1.4. Ценово предложение за обособена позиция № 1 по Образец № 3.1, подписано и 
подпечатано от Светла Тачева - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на участника 
по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 1А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 78 859,14 (словом: седемдесет и осем хиляди 
осемстотин петдесет и девет лева и четиринадесет стотинки) лв. без ДДС или общо 
94 630,97 (словом: деветдесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и деветдесет и седем 
стотинки) лв. с ДДС и

- Търговска отстъпка в размер на 26,5 % (словом: двадесет и шест цяло и пет 
процента) за канцеларски материали, извън описаните в Приложение № 1А към 
техническата спецификация, респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в актуалния 
фирмен каталог и/или официалната интернет страница (On-line магазин) на участника;

1.5. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 1 по Образец №
3.1 А, подписано и подпечатано от Светла Тачева - Управител - 14 стр.;

1.6. Компактдиск с надпис „Обособена позиция № 1, Образец № 3.1, Образец № ЗЛА, 
Ай Ес Джей Груп ЕООД“ - 1 бр.

2. Каталог на Office 1 Superstore - 376 стр.

Плик с документи за обособена позиция № 2, който съдържа:
1. Папка с документи, която съдържа:
1.1. Компактдиск с надпис „еЕЕДОП - Обос. поз. 2 „Периодична доставка на 

консумативи за офис техника”, Ай Ес Джей Груп ЕООД“ - 1 бр.;
1.2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 

подпечатан от Светла Тачева - Управител, 2 стр.
1.3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 „Периодична 

доставка на консумативи за офис-техника” по Образец № 2.2, подписано и подпечатано от 
Светла Тачева - Управител - 3 стр.;

1.4. Ценово предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2 подписано и 
подпечатано от Светла Тачева - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на участника 
по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 44 464,08 (словом: четиридесет и четири хиляди 
четиристотин шестдесет и четири лева и осем стотинки) лв. без ДДС или общо 53 356,90 
(словом: петдесет и три хиляди триста петдесет и шест лева и деветдесет стотинки) лв. с ДДС;

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 19 335,46 (словом: деветнадесет хиляди триста 
тридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки) лв. без ДДС или общо 23 202,55 
(словом: двадесет и три хиляди двеста и два лева и петдесет и пет стотинки) лв. с ДДС;

- Търговска отстъпка в размер на 26,5 % (словом: двадесет и шест цяло и пет 
процента) за консумативите, извън описаните в Приложение № 2А и Приложение № 2Б към 
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техническата спецификация, респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в ценова листа 
и/или официална интернет страница (On-line магазин) на участника.

1.5. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2А, подписан и подпечатан от Светла Тачева - Управител - 9 стр.;

1.6. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2Б, подписан и подпечатан от Светла Тачева - Управител - 8 стр.;

1.7. Компактдиск с надпис „Обособена позиция № 2, Образец № 3.2, Образец № 3.1 А и 
3.2Б, Ай Ес Джей Груп ЕООД“ - 1 бр.

1.8. Каталог на Office 1 Superstore - 376 стр.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническите и ценовите предложения на участника.

VII. Оферта с вх. № 5300-18615-1 от 10.05.2019 г. от 16:45 ч. на „Офис Йес“ ЕООД, 
ЕИК: 201687987, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ж.к. Колю 
Фичето, ул. „Княз Александър Батенберг” № 2, вх. А, тел.: 062/ 605 628, e-mail: 
kk_kalin_kostov@abv.bg, лице за контакти: Калин Костов, подадена за Обособена позиция 
№ 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Периодична 
доставка на консумативи за офис-техника”, която съдържа:

- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан и 
подпечатан от Калин Костов - Управител, 3 стр.;

- Плик с документи за обособена позиция № 1 „Периодична доставка на 
канцеларски материали“, който съдържа:

1. Компактдиск - 1 бр.;
2. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 „Периодична 

доставка на канцеларски материали“ по Образец № 2.1, подписано и подпечатано от Калин 
Костов - Управител - 3 стр.;

- Плик „Ценово предложение“ за обособена позиция № 1 „Периодична доставка на 
канцеларски материали“, който съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 1 по Образец № 3.1, подписано и 
подпечатано от Калин Костов - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на участника 
по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 1А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 71 656,62 (словом: седемдесет и една хиляди 
шестстотин петдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки) лв. без ДДС или общо 
85 987,94 (словом: осемдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и деветдесет и 
четири стотинки) лв. с ДДС и

- Търговска отстъпка в размер на 10 % (словом: десет процента) за канцеларски 
материали, извън описаните в Приложение № 1А към техническата спецификация, респ. в 
ценовото предложение, и фигуриращи в актуалния фирмен каталог на участника;

2. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 1 по Образец №
3.1 А, подписано и подпечатано от Калин Костов - Управител - 14 стр.;

3. Каталог 2018-2019 на Office Yes - 196 стр.
- Плик с документи за обособена позиция № 2 „Периодична доставка на 

консумативи за офис-техника“, който съдържа:
1. Компактдиск - 1 бр.;
2. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 „Периодична 

доставка на консумативи за офис-техника” по Образец № 2.2, подписано и подпечатано от 
Калин Костов - Управител - 3 стр.;
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- Плик „Ценово предложение“ за обособена позиция № 2 „Периодична доставка на 
консумативи за офис-техника“, който съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2 подписано и 
подпечатано от Калин Костов - Управител - 2 стр., което съдържа предложенията на участника 
по показателите за оценка, както следва:

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2А към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 41 933,08 (словом: четиридесет и една хиляди 
деветстотин тридесет и три лева и осем стотинки) лв. без ДДС или общо 50 319,96 (словом: 
петдесет хиляди триста и деветнадесет лева и деветдесет и шест стотинки) лв. с ДДС;

- Обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година в размер на 20 173,77 (словом: двадесет хиляди сто седемдесет и 
три лева и седемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС или общо 24 208,52 (словом: двадесет 
и четири хиляди двеста и осем лева и петдесет и две стотинки) лв. с ДДС;

- Търговска отстъпка в размер на 2 % (словом: два процента) за консумативите, извън 
описаните в Приложение № 2А и Приложение № 2Б към техническата спецификация, респ. в 
ценовото предложение, и фигуриращи в ценова листа на участника.

2. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 
3.2А, подписан и подпечатан от Калин Костов - Управител - 9 стр.;

3. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2Б, 
подписан и подпечатан от Калин Костов - Управител - 8 стр.;

4. Ценова листа - оригинални консумативи, подписана и подпечатана от Калин Костов 
- управител - 10 стр.;

5. Ценова листа - съвместими консумативи - 21 стр.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническите и ценовите предложения на участника. По предложение на комисията 
присъстващият на заседанието представител на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД също подписа 
техническите и ценовите предложения на участника.

'k'k'k

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

На следващото си заседание комисията ще разгледа представените оферти за 
съответствие с предварително обявените условия.

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 22.05.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
представените оферти за съответствие с предварително обявените условия. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на 
комисията - стая 321 (архив на отдел ОП), където офертите са на разположение на членовете 
на комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 23.05.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протокол за съответствието на офертите с предварително обявените условия, да 
извърши проверка за наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и ако е приложимо да изиска 
от съответните участници подробна писмена обосновка за предложенията, които подлежат на 
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оценка и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия показател за оценка.

3. Най-късно на дата 07.06.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа получените обосновки и да ги оцени по отношение на тяхната пълнота и обективност 
относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които са се позовали участниците, ако е 
приложимо, след което да извърши оценка на допуснатите оферти съгласно избрания от 
Възложителя критерий за възлагане и да разгледа документите, свързани с личното състояние 
и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки. Ако 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 
или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор, комисията да изготви писма, с които да уведоми съответните участници.

4. Най-късно на дата 19.06.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

5. Комисията да повтори стъпка 3 и 4 по-горе до установяване на съответствие с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които да 
класира на първо и второ място.

Комисията приключи работа в 16:05 часа.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......... ........
инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено СОМП в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ: 
1.................
Павел Хри гбй^-Нач^лник на о^дел ИТО в Община Велико Търново

2.......................... _ ........
Григор Григоров - Главен/пециалист в отдел ИТО Община Велико Търново

3..........................................................................
Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция Oil в Общин'й^3елико Търново

4............................. ....................
Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново
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