
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 21.05.2019 г. в 14:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 319, Комисията 
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-762 
от 13.05.2019 г„ изменена със Заповед № РД 22-821 от 21.05.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи 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-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/671.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки“ 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.

Съгласно Заповед № РД 22-821 от 21.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
поради отсъствието на инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново, на негово място като 
председател на комисията е определена Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени 
поръчки“ в Община Велико Търново. Преди започване работата на комисията Надя Петрова 
подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на офертите за съответствие с 
предварително обявените условия.

I. Констатации относно съответствието на офертите с предварително обявените 
условия.
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1. Относно 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”, комисията констатира следното:

1.1. За обособена позиция № 1,.Периодична доставка на канцеларски материали“:
След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 

обособена позиция № 1, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
офертата с предварително обявените условия за обособена позиция № 1 и реши, че ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до оценка съгласно избрания критерий за възлагане „Най-ниска 
цена“ при следните мотиви:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
- 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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
канцеларски материали;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката.

Техническото предложение на Кооперация „Панда“ за изпълнение на обособена позиция 
№ 1 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 1 ,, Техническа спецификация за 
обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” и раздел IV, т. 2.3.1 относно 
съдържанието на техническото предложение на участниците от документацията за обществена 
поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
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:

- 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 
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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.

Комисията констатира, че представеният към ценовото предложение компактдиск е 
празен. Участникът е пропуснал да запише ценовото си предложение на приложения електронен 
носител, както е предвидено в т. 2.3.2 на раздел IV от документацията. Съгласно действащото 
законодателство до 01.11.2019 г. офертите се подават на хартиен носител, освен ако в 
обявлението за поръчка не е предвидено електронно подаване на офертите, каквото не е налице в 
настоящия случай. Участникът е представил ценово предложение на хартиен носител, подписано 
и подпечатано от лице, което представлява участника, съгласно данни от Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията. Предвид това, Комисията единодушно приема, че пропуска е 
несъществен, тъй като изискването е въведено единствено с цел улесняване работата на 
комисията.

Ценовото предложение за обособена позиция № 1 от офертата на Кооперация „Панда“ 
има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е изготвено 
в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образци № 3.1 и № 3.1 А от документацията 
за обществена поръчка. При проверка изчисленията на участника за формиране на общата цена за 
артикулите по Приложение № 1А към техническата спецификация, получена от сбора на всички 
единични цени, умножени по прогнозните количества за една година (показател С от 
методиката за оценка), не бяха констатирани аритметични грешки. Относно изискването към 
ценовото предложение да се представи актуален фирмен каталог и/или официална интернет 
страница /On-line магазин/ на всички предлагани от участника канцеларски материали, 
участникът е избрал да посочи официална интернет страница /On-line магазин/, а именно 
www.officel.bg, като за канцеларските материали, фигуриращи на сайта предлага търговска 
отстъпка в размер на 26 %, ако бъде избран за изпълнител.

1.2. За обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис- 
техника“:

След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 
обособена позиция № 2, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
офертата с предварително обявените условия за обособена позиция № 2 и реши, че ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до оценка съгласно избрания критерий за възлагане „Най-ниска 
цена“ при следните мотиви:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
- 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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
консумативи;
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- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката;

- срок, в рамките на който участникът дава гаранция за качество на стоките и за годността 
им да се използват по предназначение съгласно чл. 26, ал. 2 от проекта на договор: 6 (шест) 
месеца, считано от получаване на доставката.

Техническото предложение на Кооперация „Панда“ за изпълнение на обособена позиция 
№ 2 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 2 „ Техническа спецификация за 
обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” и раздел IV, т. 2.3.1 
относно съдържанието на техническото предложение на участниците от документацията за 
обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
1. Компактдиск с надпис „Ценово ОП2“, съдържащ ценовото предложение за обособена 

позиция № 2 по Образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б - 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.

Ценовото предложение за обособена позиция № 2 от офертата на Кооперация „Панда“ 
има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е изготвено 
в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б от 
документацията за обществена поръчка. При проверка изчисленията на участника за формиране 
на общата цена за оригиналните консумативи по Приложение № 2А към техническата 
спецификация {показател С1 от методиката за оценка) и общата цена за съвместимите 
консумативи по Приложение № 2Б към техническата спецификация {показател С2 от 
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методиката за оценка), получени от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година, не бяха констатирани аритметични грешки. Относно изискването към 
ценовото предложение да се представи актуална ценова листа и/или официална интернет 
страница /On-line магазин/ на всички предлагани от участника консумативи за 
копиращи/печатащи устройства, участникът е избрал да посочи официална интернет страница 
/On-line магазин/, а именно www.officel.bg, като за консумативите, фигуриращи на сайта 
предлага търговска отстъпка в размер на 4 %, ако бъде избран за изпълнител.

2. Относно 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”, комисията констатира следното:

След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 
обособена позиция № 2, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
офертата с предварително обявените условия за обособена позиция № 2 и реши, че ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до оценка съгласно избрания критерий за възлагане „Най-ниска 
цена“ при следните мотиви:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
- 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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
консумативи;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката;

- срок, в рамките на който участникът дава гаранция за качество на стоките и за годността 
им да се използват по предназначение съгласно чл. 26, ал. 2 от проекта на договор: 6 (шест) 
месеца, считано от получаване на доставката.

Техническото предложение на „АТС-България“ ООД за изпълнение на обособена 
позиция № 2 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 2 „ Техническа 
спецификация за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника ” и раздел 
IV, т. 2.3.1 относно съдържанието на техническото предложение на участниците от 
документацията за обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
1. Компактдиск с надпис „Ценово ОП2, Образец № 3.2, № 3.2А, 3.2Б“, съдържащ ценовото 

предложение за обособена позиция № 2 по Образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б - 1 бр.;
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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.

Ценовото предложение за обособена позиция № 2 от офертата на „АТС-България“ ООД 
има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е изготвено 
в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б от 
документацията за обществена поръчка. При проверка изчисленията на участника за формиране 
на общата цена за оригиналните консумативи по Приложение № 2А към техническата 
спецификация {показател С1 от методиката за оценка) и общата цена за съвместимите 
консумативи по Приложение № 2Б към техническата спецификация {показател С2 от 
методиката за оценка), получени от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година, не бяха констатирани аритметични грешки. Относно изискването към 
ценовото предложение да се представи актуална ценова листа и/или официална интернет 
страница /On-line магазин/ на всички предлагани от участника консумативи за 
копиращи/печатащи устройства, участникът е избрал да представи актуална ценова листа 
(Актуален каталог на предлаганите стоки от „АТС-България“ ООД за 2019 г.), като за 
консумативите, фигуриращи в ценовата листа предлага търговска отстъпка в размер на 50 %, ако 
бъде избран за изпълнител.

3. Относно 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”, комисията констатира следното:

След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 
обособена позиция № 2, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
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офертата с предварително обявените условия за обособена позиция № 2 и реши, че ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до оценка съгласно избрания критерий за възлагане „Най-ниска 
цена“ при следните мотиви:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
- 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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
консумативи;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката;

- срок, в рамките на който участникът дава гаранция за качество на стоките и за годността 
им да се използват по предназначение съгласно чл. 26, ал. 2 от проекта на договор: 6 (шест) 
месеца, считано от получаване на доставката.

Техническото предложение на „Вали Компютърс“ ООД за изпълнение на обособена 
позиция № 2 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 2 „ Техническа 
спецификация за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника ” и раздел 
IV, т. 2.3.1 относно съдържанието на техническото предложение на участниците от 
документацията за обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
1. USB флаш памет с ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 по 

Образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б, подписани с електронен подпис, ценовата листа на 
оригиналните консумативи и ценовата листа на съвместимите консумативи;

2. 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;
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- 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.

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

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

5. Обща ценова листа за оригинални консумативи от „Вали Компютърс“ ООД, подписана 
и подпечатана на всяка страница - 183 стр.

6. Обща ценова листа за съвместими консумативи от „Вали компютърс“ ООД, подписана 
и подпечатана на всяка страница - 9 стр.

Ценовото предложение за обособена позиция № 2 от офертата на „Вали Компютърс“ 
ООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е 
изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б 
от документацията за обществена поръчка. При проверка изчисленията на участника за 
формиране на общата цена за оригиналните консумативи по Приложение № 2А към техническата 
спецификация (показател С1 от методиката за оценка) и общата цена за съвместимите 
консумативи по Приложение № 2Б към техническата спецификация (показател С2 от 
методиката за оценка), получени от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година, не бяха констатирани аритметични грешки. Относно изискването към 
ценовото предложение да се представи актуална ценова листа и/или официална интернет 
страница /On-line магазин/ на всички предлагани от участника консумативи за 
копиращи/печатащи устройства, участникът е избрал да представи актуална ценова листа за 
оригиналните консумативи и актуална ценова листа за съвместимите консумативи, като за 
консумативите, фигуриращи в ценовите листи предлага търговска отстъпка в размер на 4 %, ако 
бъде избран за изпълнител.

4. Относно 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”, комисията констатира следното:

4.1. За обособена позиция № 1„Периодична доставка на канцеларски материали“:
След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 

обособена позиция № 1, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
офертата с предварително обявените условия за обособена позиция № 1 и реши, че ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до оценка съгласно избрания критерий за възлагане „Най-ниска 
цена“ при следните мотиви:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
- 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.
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Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
канцеларски материали;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката.

Техническото предложение на „Верига Домино“ ЕООД за изпълнение на обособена 
позиция № 1 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 1 „Техническа 
спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” и раздел IV, т. 
2.3.1 относно съдържанието на техническото предложение на участниците от документацията за 
обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
1. Компактдиск с ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 по 

Образци № 3.1 и № 3.1 А;
2. 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;

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

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

Ценовото предложение за обособена позиция № 1 от офертата на „Верига Домино“ 
ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е 
изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образци № 3.1 и № ЗЛА от 
документацията за обществена поръчка. При проверка изчисленията на участника за формиране 
на общата цена за артикулите по Приложение № 1А към техническата спецификация, получена 
от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните количества за една година 
(показател С от методиката за оценка), не бяха констатирани аритметични грешки. Относно 
изискването към ценовото предложение да се представи актуален фирмен каталог и/или 
официална интернет страница /On-line магазин/ на всички предлагани от участника канцеларски 
материали, участникът е избрал да представи актуален фирмен каталог, като за канцеларските 
материали, фигуриращи в него предлага търговска отстъпка в размер на 10 %, ако бъде избран за 
изпълнител.
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4.2. За обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис- 
техника“:

След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 
обособена позиция № 2, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
офертата с предварително обявените условия за обособена позиция № 2 и реши, че ДОПУСКА 
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до оценка съгласно избрания критерий за възлагане „Най-ниска 
цена“ при следните мотиви:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
- 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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
консумативи;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката;

- срок, в рамките на който участникът дава гаранция за качество на стоките и за годността 
им да се използват по предназначение съгласно чл. 26, ал. 2 от проекта на договор: 6 (шест) 
месеца, считано от получаване на доставката.

Техническото предложение на „Верига Домино“ ЕООД за изпълнение на обособена 
позиция № 2 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 2 „Техническа 
спецификация за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” и раздел 
IV, т. 2.3.1 относно съдържанието на техническото предложение на участниците от 
документацията за обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
1. Компактдиск с ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 по 

Образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б;
2. 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
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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.

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

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

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

Ценовото предложение за обособена позиция № 2 от офертата на „Верига Домино“ 
ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е 
изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б 
от документацията за обществена поръчка. При проверка изчисленията на участника за 
формиране на общата цена за оригиналните консумативи по Приложение № 2А към техническата 
спецификация {показател С1 от методиката за оценка) и общата цена за съвместимите 
консумативи по Приложение № 2Б към техническата спецификация {показател С2 от 
методиката за оценка), получени от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година, не бяха констатирани аритметични грешки. Относно изискването към 
ценовото предложение да се представи актуална ценова листа и/или официална интернет 
страница /On-line магазин/ на всички предлагани от участника консумативи за 
копиращи/печатащи устройства, участникът е избрал да представи пълна ценова листа, като за 
консумативите, фигуриращи в нея предлага търговска отстъпка в размер на 30 %, ако бъде 
избран за изпълнител.

5. Относно оферта с 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“, комисията констатира следното:

След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 
обособена позиция № 1, комисията се обедини единодушно, че е налице несъответствие на 
офертата с предварително обявените условия и реши ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ при следните мотиви:

5.1. В плик с наименование „Техническото предложение“ участникът е поставил:
- 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. и

- Проект на договор по Приложение № 4, попълнен от участника - 2 екземпляра, общо 22 
стр.
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Във връзка с техническото предложение на участника, комисията констатира следните 
несъответствия с предварително обявените условия:

5.1.а В образец №2.1 към документацията за обществена поръчка е заложено следното 
изискване за изпълнение на поръчката, касаещо срока за доставка:

„Предлагаме срок за изпълнение на всяка доставка: до 5 (пет) работни дни, считано от 
деня следващ получаването на заявка от упълномощен представител на Възложителя. “

В своето предложение участникът е записал срок за изпълнение на доставка до 1 (един) 
работен ден, с което е изменил предварително обявено от Възложителя условие, тъй като в 
образец № 2.1 не е оставено място за попълване, където участниците да нанесат предлагания от 
тях срок за доставка, а същият е предварително определен. Това се потвърждава и от раздел I, т. 4 
„Срок за доставка“ от документацията за обществена поръчка и чл. 2, ал. 2 от проекта на договор, 
където също е записан срок за доставка до 5 работни дни. Макар че предложеният от участника 
срок за доставка е в рамките на предварително определения от Възложител срок, комисията 
счита, че извършените от участника промени в образец № 2.1 ще доведат до противоречие между 
техническото предложение на участника и проекта на договор, в случай че същият бъде избран за 
изпълнител, тъй като чл. 2, ал. 2 от проекта на договор не подлежи на промяна, следователно 
двата документа няма да кореспондират помежду си и съществува вероятност да настъпи спор 
между страните относно момента, от който Изпълнителят ще се счита в забава при изпълнение на 
заявка по договора.

5.1.6 Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и раздел IV, т. 2.3.1 от документацията за 
обществена поръчка, касаещ съдържанието на техническото предложение на участниците:

„ С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 
възложителя, в т.ч. с определения в обявлението за поръчка срок на валидност на офертите и с 
проекта на договор. “

Към техническото си предложение участникът е приложил два екземпляра от проекта на 
договор за обособена позиция № 1, в който е изменил някои от клаузите, както следва:

- в чл. 2, ал. 2 от проекта на договор срокът за изпълнение на всяка доставка е променен от 
5 (пет) работни дни на 1 (един) работен ден;

- в чл. 3, ал. 5 от проекта на договор максимално допустимата стойност на договора от 
191 000,00 лв. без ДДС е променена на 102 025,02 лв. без ДДС;

- в чл. 4 от проекта на договор гаранцията за изпълнение, която е в размер на 2 % от 
максимално допустимата стойност по договора без ДДС, е изменена от 3 820,00 лв. на 2 040,50 
лв.

Направените от участника изменения в проекта на договор са в разрез с предварително 
обявените от Възложителя условия, а именно:

- Относно срока за доставка, комисията поддържа становището си изразено в т. 5.1.а по- 
горе;

- Относно максимално допустимата стойност по договора без ДДС: съгласно раздел I, т. 5 
„Източник на финансиране и прогнозна стойност“ от документацията за обществена поръчка 
прогнозната стойност за обособена позиция № 1 е 191 000,00 лв. без ДДС и същата представлява 
максимално допустима стойност на договора за обществена поръчка, т.е. същата е предварително 
определена и не подлежи на промяна;

- Относно гаранцията за изпълнение: съгласно раздел Ш.2.2) „Условия за изпълнение на 
поръчката“ от обявлението за поръчка гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (две на сто) от 
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максимално допустимата стойност по договора за съответната обособена позиция без ДДС. 
Както вече беше посочено максимално допустимата стойност по договора е 191 000,00 лв. без 
ДДС, следователно гаранцията за изпълнение е 3 820 лв. и също не подлежи на промяна.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и документацията с подаването на офертата се приема, че 
участникът е съгласен с проекта на договор, но видно от гореизложеното участникът е 
представил проект на договор, който не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката.

5.2. Ценовото предложение на участника включва:
- 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.

5.2. а Комисията констатира, че участникът не е представил ценовото си предложение на 
електронен носител, както е предвидено в т. 2.3.2 на раздел IV от документацията. Съгласно 
действащото законодателство до 01.11.2019 г. офертите се подават на хартиен носител, освен ако 
в обявлението за поръчка не е предвидено електронно подаване на офертите, каквото не е налице 
в настоящия случай. Участникът е представил ценово предложение на хартиен носител, 
подписано и подпечатано от лице, което представлява участника, съгласно данни от Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията. Предвид това, Комисията единодушно приема, че 
пропуска е несъществен, тъй като изискването е въведено единствено с цел улесняване работата 
на комисията.

Във връзка с ценовото предложение на участника, комисията констатира следните 
съществени несъответствия с предварително обявените условия:

5.2.6 Съгласно раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка, свързан със 
съдържанието и подготовката на ценовото предложение на участниците за обособена позиция № 
1:

„Към ценовото си предложение всеки участник трябва да представи и актуален фирмен 
каталог и/или официална интернет страница /On-line магазин/ на всички предлагани от него 
канцеларски материали.“

Съгласно образец № 3.1 на ценово предложение за обособена позиция № 1 към ценовото 
си предложение участниците прилагат актуален фирмен каталог или посочват официална 
интернет страница (On-line магазин).

Още в образец № 2.1 на предложение за изпълнение на поръчката, където участниците 
декларират, че в обхвата на договора ще се считат за включени и могат да бъдат възлагани със 
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заявка и други артикули, които не са включени в Приложение № 1А към Техническата 
спецификация, но фигурират в актуален фирмен каталог и/или на официална интернет страница 
/On-line магазин/ на участника, участникът е подчертал „актуален фирмен каталог“.

В ценовото си предложение по образец № 3.1 участникът също е заявил, че към него 
прилага актуален фирмен каталог USG, но такъв липсва в пакета с документи на участника. Не е 
посочена и официална интернет страница /On-line магазин/.

Комисията единодушно приема липсата на каталог към ценовото предложение на 
участника за съществено несъответствие с изискванията на документацията.

5.2.в  Съгласно раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка, свързан със 
съдържанието и подготовката на ценовото предложение на участниците:

„Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. Участникът е 
единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените от него цени. При констатиране на аритметични грешки, участникът се 
отстранява от участие.“

Комисията констатира, че в образец № 3.1 А, в който са посочени единичните цени на 
всеки един артикул по Приложение № 1А към техническата спецификация, общата цена за 
количеството от даден артикул за една година без ДДС и общата цена в лева без ДДС за 
артикулите по Приложение № 1А към техническата спецификация за една година, участникът е 
допуснал множество аритметични грешки, както следва:

Предложение на „Офис Перфект Бяла“ ООД по Образец № 3.1 А

Аритметично 
вярна сума, 

изчислена от 
комисията:

№
по 

ред
Артикул

Минимални 
технически 

характеристики

Каталож 
ен/ 

продукто 
в номер

Мярка

Общо 
прогнозно 
количество 
за 1 година

Единич 
на цена 
В лева 

без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година 
В лева без

ДДС

Обща цена за 
1 година

В лева без 
ддс

1 2 3 4 5 6 7 6x7 6x7

2*

Копирна 
хартия, 
формат АЗ

Копирна хартия, 
формат АЗ, 80 гр./м2 ± 
3 гр./м2, произведена 
от 100 % целулозни 
влакна, подходяща за 
копирни машини, 
лазерни и 
мастиленоструйни 
принтери, както и 
двустранно копиране, 
пакет - 500 л., кашон - 
5 пакета

Кашон 75 11,99 899,75 899,25

14

Безконечна 
принтерна 
хартия, 
цветна,

Безконечна принтерна 
хартия, цветна, 
размери: ширина: 240 
мм, височина: 11 инча,

Кашон 5 35,99 179,75 179,95
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240/11/2 двупластова, брой 
листи в кашон: 1000

15

Безконечна 
принтерна 
хартия, бяла, 
380/11/2

Безконечна принтерна 
хартия, бяла, размери: 
ширина: 380 мм, 
височина: 11 инча, 
двупластова, брой 
листи в кашон: 1000

Кашон 2 34,99 63,98 69,98

33
Тетрадка А4, 
редове, 40-60 
л.

Тетрадка, офсетова 
хартия - редове, 
формат А4, 40-60 
листа

Брой 260 0,88 288,80 228,80

57

Плик, 
самозалепва 
щ DL, бял, 
1000 бр.

Пощенски плик с 
отваряне по дългата 
страна със 
самозалепваща се 
лента на капака, 
формат DL, размери: 
110 х 220 мм, бяла 
офсетова хартия без 
прозорец, опаковка от 
1000 бр.

Опаков 
ка 10 31,36 313,50 313,60

64

Плик 
самозалепва 
щ Е4, бял, 1 
бр.

Пощенски плик с 
отваряне по късата 
страна със 
самозалепваща се 
лента на капака, 
формат Е4, 120 гр/м2, 
бяла офсетова хартия 
без прозорец

Брой 2320 0,18 4 176,00 417,60

81

Разделители 
за класьори 
от картон, 
хоризонтали 
и

Разделители за 
класьори: 
хоризонтални, 10.5x24 
см,/ (+/-10%)/ с два 
отвора, цветен картон, 
100 броя в опаковка, да 
се предлага в минимум 
4 цвята

Опаков 
ка 93 5,99 577,07 557,07

130 Пластилин 5-
6 цвята

Пластилин комплект 
от 5-6 цвята

Компле
КТ 66 0,75 48,50 49,50

160 Антителбод

Антителбод, метален 
корпус с пластмасова 
зона за захващане, 
подходящ за всички 
размери телчета

Брой 29 1,15 333,50 33,35

Общата предлагана цена за една година за артикулите по Приложение № 1 към 
Техническата спецификация, посочена в офертата на участника, е в размер на 102 025,02 лв. без 
ДДС, като след извършената проверка от страна на комисията се установи, че общата цена на 
офертата, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните количества за 
една година, в действителност е 97 893,27 лв. без ДДС.

Видно от гореизложеното допуснатите от участника аритметични грешки влияят и върху 
предложението му по показател С от методиката за оценка за обособена позиция № 1, който 
оценява предложената от участника обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 
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1А към техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по 
прогнозните количества за една година.

Както е посочено в раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка 
участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. Комисията не е оправомощена да тълкува волята на 
участника и да преизчислява предложената от него цена

Във връзка с гореизложеното комисията е единодушна, че е налице основание за 
отстраняване на участника.

5.2.г  Съгласно раздел IV, т. 1 „Общи положения”, т. 1.9. от документацията 
представените образци в документацията за обществена поръчка и условията, описани в тях, са 
задължителни за участника. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно 
съобразени е тези образци.

Комисията установи, че в Образец № ЗЛА участникът не е попълнил колона 4 от 
таблицата, в която се посочва каталожен или продуктов номер на артикулите.

Комисията счита, че след като Възложителят е изискал от участниците посочване на 
определена идентифицираща информация за артикулите в ценовото предложение, участникът е 
бил длъжен да се съобрази с това изискване. С цел равнопоставеност между участниците, 
комисията намира посочения пропуск за съществен.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - с подаването на оферти се счита, че участниците се 
съгласяват с всички условия на възложителя. Участниците в процедурата имат задължението да 
прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в 
Документацията.

С оглед всички изложени по-горе обстоятелства комисията единодушно предлага за 
отстраняване участника „Офис Перфект Бяла“ ООД за обособена позиция № 1 на 
основание чл. 107, т. 1, предл. П-ро от ЗОП, тъй като участникът не е изпълнил друго 
условие, посочено в документацията, а именно не се е придържал към представените 
образци и условията, описани в тях, неразделна част от документацията, и на основание чл. 
107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря 
на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Офертата на участника не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката, което 
прави същата „неподходяща” по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

6. Относно оферта с 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”, комисията констатира следното:

6.1. За обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“:
След анализ на съдържащата се информация в техническото и ценовото предложение за 

обособена позиция № 1, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
офертата с предварително обявените условия за обособена позиция № 1 и реши, че ДОПУСКА 
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ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до оценка съгласно избрания критерий за възлагане „Най-ниска 
цена“ при следните мотиви:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
канцеларски материали;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката.

Техническото предложение на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД за изпълнение на обособена 
позиция № 1 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 1 „ Техническа 
спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали ” и раздел IV, т. 
2.3.1 относно съдържанието на техническото предложение на участниците от документацията за 
обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
1. 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;

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

3. Компактдиск с ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 по 
Образци №3.1 и№3.1А.

4. Каталог на Office 1 Superstore - 376 стр.

Ценовото предложение за обособена позиция № I от офертата на „Ай Ес Джей Груп“ 
ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е 
изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образци № 3.1 и № ЗЛА от 
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документацията за обществена поръчка. При проверка изчисленията на участника за формиране 
на общата цена за артикулите по Приложение № 1А към техническата спецификация, получена 
от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните количества за една година 
(показател С от методиката за оценка), не бяха констатирани аритметични грешки. Относно 
изискването към ценовото предложение да се представи актуален фирмен каталог и/или 
официална интернет страница /On-line магазин/ на всички предлагани от участника канцеларски 
материали, участникът е избрал да представи актуален фирмен каталог и официалната 
интернет страница (On-line магазин), а именно: officel.bg, като за канцеларските материали, 
фигуриращи в тях предлага търговска отстъпка в размер на 26,5 %, ако бъде избран за 
изпълнител.

6.2. За обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис- 
техника“:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва: 
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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
консумативи;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката;

- срок, в рамките на който участникът дава гаранция за качество на стоките и за годността 
им да се използват по предназначение съгласно чл. 26, ал. 2 от проекта на договор: 6 (шест) 
месеца, считано от получаване на доставката.

Техническото предложение на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД за изпълнение на обособена 
позиция № 2 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 2 „Техническа 
спецификация за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника ” и раздел 
IV, т. 2.3.1 относно съдържанието на техническото предложение на участниците от 
документацията за обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
1. 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;
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- 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 
техническата спецификация, респ. в ценовото предложение, и фигуриращи в ценова листа 
и/или официална интернет страница (On-line магазин) на участника.

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

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

4. Компактдиск с ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 по 
Образци № 3.2, № 3.2А и № 3.2Б;

5. Каталог на Office 1 Superstore - 376 стр.

След анализ на съдържащата се информация в ценовото предложение за обособена 
позиция № 2, комисията се обедини единодушно, че е налице несъответствие на офертата с 
предварително обявените условия и реши ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ при следните мотиви:

6.2а Съгласно раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка, свързан със 
съдържанието и подготовката на ценовото предложение на участниците за обособена позиция № 
2:

„При изготвяне на ценовото предложение не се допуска да бъдат посочвани нулеви 
стойности и числа след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория 
десетичен знак, същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак. В случай че в офертата на 
участника се съдържат нулеви стойности или при закръгляне до втори десетичен знак се получи 
нулева стойност, участникът се отстранява от процедурата.“

Също така съгласно част 1, т. 1.3 от Техническата спецификация за обособена позиция № 
2 участникът е задължен да предложи в офертата си всички консумативи по Приложение № 2А и 
Приложение № 2Б към Техническа спецификация.

При проверка на представения от участника Образец № 3.2.А, неразделна част от 
ценовото предложение на участника, в който следва да са посочени единичните цени на всеки 
един консуматив по Приложение № 2А Към Техническата спецификация, комисията установи, че 
за консуматив под № 148 участникът е посочил нулева стойност, както следва:

№ 
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща 
цена за 1 
година

В лева без 
ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

148 Тонер касета за Xerox WorkCentre 
4118, цвят: черен, 2000 копия Брой 1 0 0,00
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Както е посочено в раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка 
участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. Във връзка с това комисията е единодушна, че е 
налице основание за отстраняване на участника, тъй като офертата му не отговаря на 
предварително обявените условия.

6.26 Съгласно раздел IV, т. 1 „Общи положения”, т. 1.9. от документацията представените 
образци в документацията за обществена поръчка и условията, описани в тях, са задължителни за 
участника. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени с тези 
образци.

Комисията установи, че участникът не е попълнил колона 4 „Каталожен/продуктов номер“ 
за консуматив под № 148 „Тонер касета за Xerox WorkCentre 4118“ от Образец № 3.2А и 
консуматив под № 34 „Тонер касета за Brother MFC-L2712DN“ в Образец № 3.2Б.

Комисията счита, че след като Възложителят е изискал от участниците посочване на 
определена идентифицираща информация за консумативите в ценовото предложение, участникът 
е бил длъжен да се съобрази с това изискване. С цел равнопоставеност между участниците, 
комисията намира посочения пропуск за съществен.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - с подаването на оферти се счита, че участниците се 
съгласяват с всички условия на възложителя. Участниците в процедурата имат задължението да 
прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в 
Документацията.

С оглед всички изложени по-горе обстоятелства комисията единодушно предлага за 
отстраняване участника „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД за обособена позиция № 2 на основание 
чл. 107, т. 1, предл. П-ро от ЗОП, тъй като участникът не е изпълнил друго условие, 
посочено в документацията, а именно не се е придържал към представените образци и 
условията, описани в тях, неразделна част от документацията, и на основание чл. 107, т. 2,
б. „а” от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Офертата на участника не отговаря на техническата спецификация и на изискванията за 
изпълнение на поръчката, което прави същата „неподходяща” по смисъла на §2, т. 25 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП.

7. Относно 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”, комисията констатира следното:

7.1. За обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“:
Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
- 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.
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Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
канцеларски материали;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката.

Техническото предложение на „Офис Йес“ ЕООД за изпълнение на обособена позиция № 
1 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 1 „ Техническа спецификация за 
обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” и раздел IV, т. 2.3.1 относно 
съдържанието на техническото предложение на участниците от документацията за обществена 
поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 включва:
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.

Комисията констатира, че участникът не е представил ценовото си предложение на 
електронен носител, както е предвидено в т. 2.3.2 на раздел IV от документацията. Съгласно 
действащото законодателство до 01.11.2019 г. офертите се подават на хартиен носител, освен ако 
в обявлението за поръчка не е предвидено електронно подаване на офертите, каквото не е налице 
в настоящия случай. Участникът е представил ценово предложение на хартиен носител, 
подписано и подпечатано от лице, което представлява участника, съгласно данни от Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията. Предвид това, Комисията единодушно приема, че 
пропуска е несъществен, тъй като изискването е въведено единствено с цел улесняване работата 
на комисията.

След анализ на съдържащата се информация в ценовото предложение за обособена 
позиция № 1, комисията се обедини единодушно, че е налице несъответствие на офертата с 
предварително обявените условия и реши ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ при следните мотиви:
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7.1.а Съгласно раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка, свързан със 
съдържанието и подготовката на ценовото предложение на участниците:

„Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. Участникът е 
единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените от него цени. При констатиране на аритметични грешки, участникът се 
отстранява от участие.“

Комисията констатира, че в образец № ЗЛА, в който са посочени единичните цени на 
всеки един артикул по Приложение № 1А към техническата спецификация, общата цена за 
количеството от даден артикул за една година без ДДС и общата цена в лева без ДДС за 
артикулите по Приложение № 1А към техническата спецификация за една година, участникът е 
допуснал няколко аритметични грешки, както следва:

Предложение на „Офис Йес“ ЕООД по Образец № 3.1 А

Аритметично 
вярна сума, 

изчислена от 
комисията:

№ 
по 
ред

Артикул
Минимални 
технически 

характеристики

Каталож
ен/ 

продукто 
в номер

Мярка

Общо 
прогнозно 
количество 
за 1 година

Единич 
на цена
В лева 

без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без 

ддс

Обща цена за 
1 година

В лева без 
ддс

1 2 3 4 5 6 7 6x7 6x7

130 Пластилин 5-
6 цвята

Пластилин комплект 
от 5-6 цвята

Компле
КТ 66 0,52 34,12 34,32

154

Коректор 
течен с 
четка, на 
водна основа

Течен коректор на 
водна основа за 
корекция върху 
различни мастила и 
хартии, 20 мл. (+/- 10% 
отклонение)

Брой 480 0,58 279,84 278,40

245 Кутия за 
CD/DVD

Тънка кутия за 
CD/DVD, материал: 
пластмаса

Брой 100 0,24 24,20 24,00

Общата предлагана цена за една година за артикулите по Приложение № 1 към 
Техническата спецификация, посочена в офертата на участника, е в размер на 71 656,62 лв. без 
ДДС, като след извършената проверка от страна на комисията се установи, че общата цена на 
офертата, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните количества за 
една година, в действителност е 71 655,18 лв. без ДДС.

Видно от гореизложеното допуснатите от участника аритметични грешки влияят и върху 
предложението му по показател С от методиката за оценка за обособена позиция № 1, който 
оценява предложената от участника 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.

Както е посочено в раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка 
участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. Комисията не е оправомощена да тълкува волята на 
участника и да преизчислява предложената от него цена.
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Във връзка с гореизложеното комисията е единодушна, че е налице основание за 
отстраняване на участника.

7.1.6 Съгласно раздел IV, т. 1 „Общи положения”, т. 1.9. от документацията 
представените образци в документацията за обществена поръчка и условията, описани в тях, са 
задължителни за участника. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно 
съобразени с тези образци.

Комисията установи, че в Образец № ЗЛА участникът не е попълнил колона 4 от 
таблицата, в която се посочва каталожен или продуктов номер на артикулите.

Комисията счита, че след като Възложителят е изискал от участниците посочване на 
определена идентифицираща информация за артикулите в ценовото предложение, участникът е 
бил длъжен да се съобрази с това изискване. С цел равнопоставеност между участниците, 
комисията намира посочения пропуск за съществен.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - с подаването на оферти се счита, че участниците се 
съгласяват с всички условия на възложителя. Участниците в процедурата имат задължението да 
прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в 
Документацията.

С оглед всички изложени по-горе обстоятелства комисията единодушно предлага за 
отстраняване участника „Офис Йес“ ЕООД за обособена позиция № 1 на основание чл. 107, 
т. 1, предл. П-ро от ЗОП, тъй като участникът не е изпълнил друго условие, посочено в 
документацията, а именно не се е придържал към представените образци и условията, 
описани в тях, неразделна част от документацията, и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от 
ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Офертата на участника не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката, което 
прави същата „неподходяща” по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

7.2. За обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис- 
техника“:

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
- 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.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията и образеца 
от документацията за обществена поръчка, включително изисканата за попълване информация, 
както следва:

- e-mail, на който ще бъдат приемани писмените заявки на възложителя за доставка на 
консумативи;

- лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и количествата на артикулите, да 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

- списък на складовите бази и/или търговските обекти, в които участникът ще съхранява 
стоките, които ще доставя при изпълнение на поръчката;

- срок, в рамките на който участникът дава гаранция за качество на стоките и за годността 
им да се използват по предназначение съгласно чл. 26, ал. 2 от проекта на договор: 6 (шест) 
месеца, считано от получаване на доставката.
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Техническото предложение на „Офис Йес“ ЕООД за изпълнение на обособена позиция № 
2 съдържа необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени в Приложение № 2 „ Техническа спецификация за 
обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” и раздел IV, т. 2.3.1 
относно съдържанието на техническото предложение на участниците от документацията за 
обществена поръчка.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 включва:
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.

Комисията констатира, че участникът не е представил ценовото си предложение на 
електронен носител, както е предвидено в т. 2.3.2 на раздел IV от документацията. Съгласно 
действащото законодателство до 01.11.2019 г. офертите се подават на хартиен носител, освен ако 
в обявлението за поръчка не е предвидено електронно подаване на офертите, каквото не е налице 
в настоящия случай. Участникът е представил ценово предложение на хартиен носител, 
подписано и подпечатано от лице, което представлява участника, съгласно данни от Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията. Предвид това, Комисията единодушно приема, че 
пропуска е несъществен, тъй като изискването е въведено единствено с цел улесняване работата 
на комисията.

След анализ на съдържащата се информация в ценовото предложение за обособена 
позиция № 2, комисията се обедини единодушно, че е налице несъответствие на офертата с 
предварително обявените условия и реши ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ при следните мотиви:
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7.2а Съгласно раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка, свързан със 
съдържанието и подготовката на ценовото предложение на участниците за обособена позиция № 
2:

„При изготвяне на ценовото предложение не се допуска да бъдат посочвани нулеви 
стойности и числа след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория 
десетичен знак, същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак. В случай че в офертата на 
участника се съдържат нулеви стойности или при закръгляне до втори десетичен знак се получи 
нулева стойност, участникът се отстранява от процедурата.“

Също така съгласно част 1, т. 1.3 от Техническата спецификация за обособена позиция № 
2 участникът е задължен да предложи в офертата си всички консумативи по Приложение № 
2А и Приложение № 2Б към Техническа спецификация.

При проверка на представения от участника Образец № 3.2.А, неразделна част от 
ценовото предложение на участника, в който следва да са посочени единичните цени на всеки 
един консуматив по Приложение № 2А Към Техническата спецификация, комисията установи, че 
за консуматив под № 65 участникът е не е посочил стойност, както следва:

№
по
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ддс

Обща 
цена за 1 
година

В лева без
ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

65
Тонер касета за DEVELOP Ineo 3300 
Р, 3301 Р, цвят: черен, 10000 копия

Брой TNP36 2

Както е посочено в раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка 
участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. Във връзка с това комисията е единодушна, че е 
налице основание за отстраняване на участника, тъй като на практика той не е оферирал 
въпросния консуматив, което е равносилно на посочване на нулева стойност, следователно 
офертата му не отговаря на предварително обявените условия и на техническата спецификация.

7.26 Съгласно раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка, свързан със 
съдържанието и подготовката на ценовото предложение на участниците:

„Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. Участникът е 
единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените от него цени. При констатиране на аритметични грешки, участникът се 
отстранява от участие.“

Комисията констатира, че в образец № 3.2А, в който са посочени единичните цени на 
всеки един консуматив по Приложение № 2А към техническата спецификация, общата цена за 
количеството от даден консуматив за една година без ДДС и общата цена в лева без ДДС за 
консумативите по Приложение № 2А към техническата спецификация за една година, участникът 
е допуснал множество аритметични грешки, както следва:
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Предложение на „Офис Йес“ ЕООД по Образец № 3.2А
Аритметично 
вярна сума, 

изчислена от 
комисията:

№
по
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща 
цена за 1 
година

В лева без
ДДС

Обща цена за 
1 година

В лева без 
ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6 5x6

14
Тонер касета за Canon 
LBP2900/3000/ L11121Е, 
цвят: черен, 2000 копия

Брой CRG-703 6 101,42 507,10 608,52

15

Тонер касета за HP
LaserJet 1010/1012/ 
1018/ 1020/3020, цвят: 
черен, 2000 копия

Брой Q2612A 9 121,86 1 096,76 1 096,74

40

Тонер касета за HP 
LaserJet Pro MFP Ml25/ 
Ml27, цвят: черен, 1500 
копия

Брой CF283A 3 100,04 300,13 300,12

42

Тонер касета за Brother 
DCP-7060d/ 7065dn/
MFC-7460dn, цвят: 
черен, 1200 копия

Брой TN2210 5 63,28 316,42 316,40

44

Тонер касета за Brother
DCP-7055/ DCP- 
7057/HL-2130, цвят: 
черен, 1000 копия

Брой TN2010 7 57,01 399,10 399,07

50
Тонер касета за Brother 
MFC-L2712DN, цвят: 
черен, 3000 копия

Брой TN2421 3 117,69 353,08 353,07

138

Тонер касета за 
SAMSUNG ML 2160/
SCX-3400/ SCX-3405, 
цвят: черен, 1500 копия

Брой MLT-D119S 4 100,75 503,75 403,00

Общата предлагана цена за една година за консумативите по Приложение № 2А към 
Техническата спецификация, посочена в офертата на участника, е в размер на 41 933,08 лв. без 
ДДС, като след извършената проверка от страна на комисията се установи, че общата цена на 
офертата за консумативите по Приложение № 2А към Техническата спецификация, получена от 
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сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните количества за една година, в 
действителност е 42 002,79 лв. без ДДС.

Видно от гореизложеното допуснатите от участника аритметични грешки влияят и върху 
предложението му по показател С1 от методиката за оценка за обособена позиция № 2, който 
оценява предложената от участника обща цена в лева без ДДС за оригиналните консумативи по 
Приложение № 2А към техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, 
умножени по прогнозните количества за една година.

Както е посочено в раздел IV, т. 2.3.2 от документацията за обществена поръчка 
участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. Комисията не е оправомощена да тълкува волята на 
участника и да преизчислява предложената от него цена.

Във връзка с гореизложеното комисията е единодушна, че е налице основание за 
отстраняване на участника.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - с подаването на оферти се счита, че участниците се 
съгласяват с всички условия на възложителя. Участниците в процедурата имат задължението да 
прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в 
Документацията.

С оглед всички изложени по-горе обстоятелства комисията единодушно предлага за 
отстраняване участника „Офис Йес“ ЕООД за обособена позиция № 2 на основание чл. 107, 
т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Офертата на участника не отговаря на техническата спецификация и на изискванията за 
изпълнение на поръчката, което прави същата „неподходяща” по смисъла на §2, т. 25 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП.

***

След като приключи с разглеждането на техническите и ценовите предложения на 
участниците, комисията състави списък на допуснатите до оценка участници съгласно избрания 
критерий за възлагане „Най-ниска цена“ и списък на отстранените до този етап на процедурата 
участници.

II. Списък на участниците, допуснати до оценка съгласно избрания критерий за 
възлагане „Най-ниска цена“ при мотиви, отразени в настоящия протокол:

За обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“:

1. Кооперация „Панда“ с оферта с вх. № 39-78-2 от 10.05.2019 г. от 9:44 ч.;
2. „Верига Домино“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-5293-5 от 10.05.2019 г. от 13:58 ч.;
3. „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-1210-5 от 10.05.2019 г. от 16:07 ч.

За обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис-техника”:

1. Кооперация „Панда“ с оферта с вх. № 39-78-2 от 10.05.2019 г. от 9:44 ч.;
2. „АТС-България“ ООД с оферта с вх. № 53-451-1 от 10.05.2019 г. от 10:09 ч.;
3. „Вали компютърс“ ООД с оферта с вх. № 5300-2962-13 от 10.05.2019 г. от 10:58 ч.;
4. „Верига Домино“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-5293-5 от 10.05.2019 г. от 13:58 ч.



III. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол:

За обособена позиция № 1 ..Периодична доставка на канцеларски материали“:
1. „Офис Перфект Бяла“ ООД с оферта с вх. № 53-2594-1 от 10.05.2019 г. от 15:31 ч.;
2. „Офис Йес“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-18615-1 от 10.05.2019 г. от 16:45 ч.

За обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис-техника”:

1. „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-1210-5 от 10.05.2019 г. от 16:07 ч.;
2. „Офис Йес“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-18615-1 от 10.05.2019 г. от 16:45 ч.

IV. Проверка за наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП:
Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията извърши 

проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти и реши следното:

За обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“:

- на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска от участника Кооперация „Панда“ с ЕИК: 
000885099 да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението 
си по показател D от методиката за оценка за обособена позиция № 1 „Периодична доставка на 
канцеларски материали“, оценяващ предложената от участника търговска отстъпка в % за 
канцеларски материали, невключени в ценовото предложение на участника и фигуриращи в 
актуален каталог и/или официална интернет страница (On-line магазин) на участника;

- на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска от участника „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД с 
ЕИК: 200011753 да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
предложението си по показател D от методиката за оценка за обособена позиция № 1 
„Периодична доставка на канцеларски материали“, оценяващ предложената от участника 
търговска отстъпка в % за канцеларски материали, невключени в ценовото предложение на 
участника и фигуриращи в актуален каталог и/или официална интернет страница (On-line 
магазин) на участника.

За обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис-техника”:

- на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска от участника „АТС-България“ ООД с ЕИК: 
130332479 да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението 
си по показател С2 и показател D от методиката за оценка за обособена позиция № 2 
„Периодична доставка на консумативи за офис-техника”, където:

• Показател С2 - Показател, оценяващ предложената от участника обща цена в лева без 
ДДС за съвместимите консумативи по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година;

• Показател D - Показател, оценяващ предложената от участника търговска отстъпка в % 
за консумативите, невключени в ценовото предложение на участника и фигуриращи в 
актуална ценова листа и/или официална интернет страница (On-line магазин) на 
участника.

- на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска от участника „Верига Домино“ ЕООД с 
ЕИК: 103836699 да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
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предложението си по показател С2 и показател D от методиката за оценка за обособена позиция 
№ 2 „Периодична доставка на консумативи за офис-техника”, където:

• Показател С2 - Показател, оценяващ предложената от участника обща цена в лева без 
ДДС за съвместимите консумативи по Приложение № 2Б към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година;

• Показател D - Показател, оценяващ предложената от участника търговска отстъпка в % 
за консумативите, невключени в ценовото предложение на участника и фигуриращи в 
актуална ценова листа и/или официална интернет страница (On-line магазин) на 
участника.

Комисията приключи работа в 16:15 часа и насрочи своето следващо заседание след 
получаване на обосновките на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Надя Петрова - ДирекЬ-о^ на дирекция ОП в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

luhhjc на отдел ИТО в Община Велико Търново

Григор Григоров Главен специалист в отделИТр Община Велико Търново

3........................................................................ _
Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция ОП в а Велико Търново

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