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П Р О Т О К О Л    № 1 

 

от работата на комисия от длъжностни лица, назначена със Заповед № РД-02-28-42/23.04.2015 

г. на главния секретар на Министерство на туризма, за получаване, разглеждане и оценка на 

офертите в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на 

Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка на канцеларски 

материали за Министерството на туризма“ с две обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма" и Обособена 

позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма ", запазена на 

основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП“ 

 

 

I. Публично заседание на назначената комисия от длъжностни лица:  

 

На 07.05.2015 г., 11
00

 часа, в административна сграда, находяща се в гр. София, ул. 

„Съборна” № 1, зала на втори етаж, на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП се проведе публично 

заседание на комисията от длъжностни лица за получаване, разглеждане и оценка на 

получените оферти за участие в обществената поръчка. Комисията заседава в следния състав, 

съгласно Заповед № РД-02-28-42/23.04.2015 г. на главния секретар на Министерство на 

туризма: 

 

 *Десислава Миланова – старши експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“; 

  



2 

 

 * Станка Илиева – главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“, резервен член встъпила на мястото на основния член *Десислава Методиева  – 

старши експерт, дирекция „Финанси и управление на собствеността“, отсъстваща поради 

ползване на отпуск; 

 *Красимира Карчева – държавен експерт, отдел „Правни дейности и обществени 

поръчки”, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”, юрист. 

 

На заседанието на комисията, на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 

3 от ЗОП, присъстваха представители на участниците в обществената поръчка, както следва:  

1. г-н Йордан Новков  – упълномощен представител на „Топ Елана” ООД; 

2. г-н Петър Кименов – упълномощен представител на „ИПК Бизнес” ЕООД; 

3. г-жа Ирена Страхилова – упълномощен представител на „Ронос“ ООД. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, 

както и други лица при спазване наустановения режим за достъп до сградата, в която се 

извърши отварянето на офертите.  

 

Обществената поръчка се провежда на основание Докладна записка № Т-93-00-

12527.03.2015 г. на директора на дирекция „Финанси и управление на собствеността“. На 

основание чл. 101а от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП е изготвена и публикувана в 

Портала на обществените поръчки и в раздел „Профил на купувача” на официалната интернет 

страница на Министерство на туризма публична покана с изх. № РД-02-27-32/23.04.2015 г., в 

която е определен краен срок за получаване на оферти за участие в поръчката, а именно: 

05.05.2015 г., 17
30 

часа.   

В указания срок, съгласно Входящия регистър на получените оферти за участие в 

поръчката, са депозирани 7 (седем) оферти, както следва: 

1. Оферта на „Топ Елана” ЕООД – подадена на 04.05.2015 г., 14
13  

часа, с вх. № T-26-Т-

51/04.05.2015 г., по Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2; 

2. Оферта на „Офис Трейд България” ЕООД – подадена на 05.05.2015 г., 11
26  

часа, с 

вх. № Т-26-О-31/05.05.2015 г., по Обособена позиция № 2; 

3. Оферта на „Офис Консумативи” ООД – подадена на 05.05.2015 г., 11
29 

часа, с вх. № 

Т-26-О-32/05.05.2015 г., по Обособена позиция № 1; 

4. Оферта на „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД – подадена на 05.05.2015 г., 11
59

 

часа, с вх. № Т-26-М-58/05.05.2015 г., по Обособена позиция № 1; 

5. Оферта на „Транс Ко 04” ЕООД – подадена на 05.05.2015 г., 13
39

 часа, с вх. № Т-26-

Ф-24/05.05.2015 г., по Обособена позиция № 2; 
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6. Оферта на „ИПК Бизнес” ЕООД – подадена на 05.05.2015 г., 14
58

 часа, с вх. № Т-26-

М-38/05.05.2015 г., по Обособена позиция № 2; 

7. Оферта на „Ронос” ООД – подадена на 05.05.2015 г., 17
25

 часа, с вх. № Т-26-Р-

25/05.05.2015 г., по Обособена позиция № 1. 

Всеки един от членовете на комисията от длъжностни лица, след получаване и 

запознаване с Входящия регистър на получените оферти за участие в обществената поръчка, 

подписа на основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП, декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 

2-4 от ЗОП, след което комисията пристъпи към работа. 

 

След запознаване на присъстващите представители на участниците със Заповед № РД-

02-28-42/23.04.2015 г. на главния секретар на Министерство на туризма, комисията отвори 

офертите за участие в поръчката по реда на тяхното постъпване (при което констатира, че 

всички те са представени в непрозрачни, надписани и с ненарушена цялост пликове), оповести 

съдържанието им и в съответствие с разпоредбата на чл.101г, ал. 3 от ЗОП публично обяви 

предлаганите цени на участниците за изпълнение на поръчката, съгласно ценовите им 

предложения, а именно:  

 

1. „Топ Елана” ООД, с ЕИК 131555677: 

1.1. По Обособена позиция № 1: 

 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 7 860, 90 (седем хиляди, 

осемстотин и шестдесет лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС, респ. 9 433, 08 (девет 

хиляди, четиристотин тридесет и три лева и осем стотинки) лева с ДДС. 

1.2. По Обособена позиция № 2: 

 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 21 996, 87 (двадесет и една 

хиляди, деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки) лева без ДДС, респ. 

26 396, 24 (двадесет и шест хиляди, триста деветдесет и шест лева и двадесет и четири 

стотинки) лева с ДДС. 

2. „Офис Трейд  България“ ЕООД, с ЕИК 200664302: 

По Обособена позиция № 2: 

 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 29 069, 15 (двадесет и девет 

хиляди и шестдесет и девет лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС, респ. 34 882, 98 

(тридесет и четири хиляди, осемстотин осемдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) лева 

с ДДС. 

 

3. „Офис Консумативи“ ООД, с ЕИК 201417931: 

По Обособена позиция № 1: 
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 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 7 855, 60 (седем хиляди, 

осемстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС, респ. 9 426, 72 (девет 

хиляди, четиристотин двадесет и шест лева и седемдесет и две стотинки) лева с ДДС. 

 

4. „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, с ЕИК 000708921: 

По Обособена позиция № 1: 

 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 11 502, 00 (единадесет 

хиляди, петстотин и два) лева без ДДС, респ. 13 802, 40 (тринадесет хиляди, осемстотин и два 

лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 

 

5. „Транс КО 04“ ЕООД, с ЕИК 131230324: 

По Обособена позиция № 2: 

 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 36 929, 90 (тридесет и шест 

хиляди, деветстотин двадесет и девет лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС, респ.       

44 315, 88  (четиридесет и четири хиляди, триста и петнадесет лева и осемдесет и осем 

стотинки) лева с ДДС. 

 

6. „ИПК Бизнес“ ЕООД, с ЕИК 203476939: 

По Обособена позиция № 2: 

 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 24 177, 02 (двадесет и четири 

хиляди, сто седемдесет и седем лева и две стотинки) лева без ДДС, респ. 29 012, 42 (двадесет и 

девет хиляди и дванадесет лева и четиридесет и две стотинки) лева с ДДС. 

 

7. „Ронос“ ООД, с ЕИК 831176328: 

По Обособена позиция № 1: 

 Обща цена на предлаганите артикули по позицията: 11 684, 00 (единадесет 

хиляди, шестотин осемдесет и четири) лева без ДДС, респ. 14 020, 80 (четиринадесет хиляди и 

двадесет лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС. 

 

Двама от членовете на комисията от длъжностни лица и по един от присъстващите 

представители на участниците подписаха техническите и ценовите предложения на останалите 

участници в съответствие с разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.  

След извършване на горепосоченото действие, присъстващите представители на 

участниците бяха уведомени, че комисията ще продължи своята работа в закрито заседание, а 

протоколът за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 
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участниците, след неговото утвърждаване от възложителя, в един и същи ден ще им бъде 

изпратен и ще бъде публикуван на профила на купувача на възложителя. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа на 08.05.2015 г. от всички членове на 

назначената комисия от длъжностни лица.  

 

Комисия от длъжностни лица:  

Десис*лава Миланова /П/………………….. 

Стана* Илиева            /П/…………………. 

Краси*ра Карчева       /П/ …………………. 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


