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П Р О Т О К О Л    № 2 

 

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. Закрито заседание на назначената комисия от длъжностни лица:  

 

На 11.05.2015 г., 10
00

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

„Съборна” № 1, на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП се проведе закрито 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“; 

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

собствеността“; 
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 * Красимира Карчева – държавен експерт, отдел „Правни дейности и 

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

юрист. 

 

Работата на комисията от длъжностни лица продължи при следния ред:  

1. Проверка на съответствието на офертите с изискванията на възложителя, 

заложени в публичната покана и утвърдените с нея документация и приложения. 

2. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници. 

3.       Класиране на допуснатите участници.  

 

По т. 1: Проверка на съответствието на офертите с изискванията на 

възложителя, заложени в публичната покана и утвърдените с нея документация и 

приложения:  

 

 Участник „Toп Елана“ ООД е представил:  

 По Обособена позиция № 1: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана, с приложена Декларация по чл. 16г, ал. 5, 

т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания под номер 269/12.03.2015 г.; 

списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 

от приложенията и образците към публичната покана; декларация за приемане условията в 

проекта на договор – изготвена по образец № 3 от приложенията и образците към публичната 

покана; списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата 

– изготвен по образец № 4 от приложенията и образците към публичната покана, с приложени 

доказателства за извършените доставки, посочени в списъка (удостоверения, издадени от 

получателите на доставки); сертификат по стандарт за управление на качеството ISO 

9001:2008 с обхват предмета на услугата; техническо предложение – по образец № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, декларация за срок за изпълнение на 

поръчката, каталог на предлаганите от дружеството офис артикули, ценово предложение – 

изготвено по образец № 7 от приложенията и образците към публичната покана. 

Поръчката по Обособена позиция № 1 не е запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, 

поради което комисията пристъпи към извършване на преглед на представените от участника 

документи за подбор за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор в 

публичната покана и приложенията към  нея. 
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След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника „Топ Елана” ООД по Обособена позиция № 1 

съответства с критериите за подбор, поставени от Възложителя, подробно описани в 

публичната покана за настоящата поръчка и в приложенията към нея.  

С оглед на така изложеното, офертата на участника „Топ Елана“ ООД, следва да бъде 

допусната до разглеждане на техническо предложение по Обособена позиция № 1. 

 

 По Обособена позиция № 2: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана, с приложена Декларация по чл. 16г, ал. 5, 

т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания под номер 269/12.03.2015 г.; 

списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 

от приложенията и образците към публичната покана; декларация за приемане условията в 

проекта на договор – изготвена по образец № 3 от приложенията и образците към публичната 

покана; списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата 

– изготвен по образец № 4 от приложенията и образците към публичната покана, с приложени 

доказателства за извършените доставки, посочени в списъка (удостоверения, издадени от 

получателите на доставките); сертификат по стандарт за управление на качеството ISO 

9001:2008 с обхват предмета на услугата; техническо предложение – по образец № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, декларация за срок за изпълнение на 

поръчката, каталог на предлаганите от дружеството офис артикули, ценово предложение – 

изготвено по образец № 7 от приложенията и образците към публичната покана. 

Поръчката по Обособена позиция № 2 е запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, 

поради което комисията не пристъпи към преглед на представените от участника документи за 

подбор за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор в публичната покана 

и приложенията към  нея. 

След подробен преглед на представената от участника декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 

2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията намира, че офертата 

на участника „Топ Елана” ООД по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до 

разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция № 2 . 

 

 Участник „Офис Консумативи“ ООД е представил:  

 По Обособена позиция № 1: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана; списък на документите и информацията, 
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съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 от приложенията и образците към 

публичната покана; декларация за приемане условията в проекта на договор – изготвена по 

образец № 3 от приложенията и образците към публичната покана; списък на доставките, 

които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата – изготвен по образец № 4 от 

приложенията и образците към публичната покана, с приложени доказателства за 

предоставените услуги, посочени в списъка (удостоверения, издадени от получателите на 

услугите); сертификат по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

и OHSAS 18001:2007 с обхват предмета на услугата; техническо предложение – по образец № 

6 от приложенията и образците към публичната покана; каталог на предлаганите от 

дружеството артикули, декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; ценово 

предложение – изготвено по образец № 7 от приложенията и образците към публичната 

покана. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника „Офис Консумативи” ООД по Обособена позиция 

№ 1 съответства с критериите за подбор, поставени от Възложителя, подробно описани в 

публичната покана за настоящата поръчка и в приложенията към нея.  

С оглед на така изложеното, офертата на участника „Офис Консумативи“ ООД, следва да 

бъде допусната до разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция № 1. 

 

 Участник „Офис Трейд България“ ЕООД е представил:  

 По Обособена позиция № 2: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана, с приложена Декларация по чл. 16г, ал. 5, 

т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания под номер 322/21.04.2015 г.; 

списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 

от приложенията и образците към публичната покана; декларация за приемане условията в 

проекта на договор – изготвена по образец № 3 от приложенията и образците към публичната 

покана; техническо предложение – по образец № 6 от приложенията и образците към 

публичната покана, декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, каталог на 

предлаганите от дружеството офис артикули, ценово предложение – изготвено по образец № 7 

от приложенията и образците към публичната покана; удостоверение за актуално правно 

състояние от Търговския регистър. 

След подробен преглед на представената от участника декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от 

ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията намира, че офертата 
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на участника „Офис Трейд България” ООД по Обособена позиция № 2 следва да бъде 

допусната до разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция № 2 . 

 

 Участник „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД е представил:  

 По Обособена позиция № 1: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана; списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 от приложенията и образците към 

публичната покана; декларация за приемане условията в проекта на договор – изготвена по 

образец № 3 от приложенията и образците към публичната покана; списък на доставките, 

които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата – изготвен по образец № 4 от 

приложенията и образците към публичната покана, с приложени доказателства за 

предоставените услуги, посочени в списъка (удостоверения, издадени от получателите на 

услугите); сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 с обхват предмета на услугата; 

техническо предложение – по образец № 6 от приложенията и образците към публичната 

покана; каталог на предлаганите от дружеството артикули; ценово предложение – изготвено 

по образец № 7 от приложенията и образците към публичната покана. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД по Обособена 

позиция № 1 съответства с критериите за подбор, поставени от Възложителя, подробно 

описани в публичната покана за настоящата поръчка и в приложенията към нея.  

С оглед на така изложеното, офертата на участника „Офис Консумативи“ ООД, следва да 

бъде допусната до разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция № 1. 

 

 Участник „Транс Ко 04“ ЕООД е представил:  

 По Обособена позиция № 2: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана, с приложена Декларация по чл. 16г, ал. 5, 

т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания под номер 287/30.03.2015 г. и 

удостоверение и заповед за регистрация в регистъра; списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 от приложенията и образците към 

публичната покана; удостоверение за актуално правно състояние от Търговския регистър; 

декларация за приемане условията в проекта на договор – изготвена по образец № 3 от 

приложенията и образците към публичната покана; техническо предложение – по образец № 6 

от приложенията и образците към публичната покана, каталог на предлаганите от дружеството 

офис артикули и снимков материал на артикулите, които не са включени в каталога; ценово 
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предложение – изготвено по образец № 7 от приложенията и образците към публичната 

покана. 

След подробен преглед на представената от участника декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от 

ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията намира, че офертата 

на участника „Транс Ко 40” ЕООД по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до 

разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция № 2 . 

 

 Участник „ИПК Бизнес“ ЕООД е представил:  

 По Обособена позиция № 2: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана, с приложена Декларация по чл. 16г, ал. 5, 

т. 2 от ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания под номер 316/17.04.2015 г.; 

списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 

от приложенията и образците към публичната покана; удостоверение за актуално правно 

състояние от Търговския регистър; декларация за приемане условията в проекта на договор – 

изготвена по образец № 3 от приложенията и образците към публичната покана; техническа 

спецификация; техническо предложение – по образец № 6 от приложенията и образците към 

публичната покана, каталог на предлаганите от дружеството офис артикули и декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; ценово предложение – изготвено по образец № 7 от 

приложенията и образците към публичната покана. 

След подробен преглед на представената от участника декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от 

ЗОП за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията намира, че офертата 

на участника „ИПК Бизнес” ЕООД по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до 

разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция № 2 . 

 

 Участник „Ронос“ ООД е представил:  

 По Обособена позиция № 1: представяне на участника, изготвено по Образец № 1 от 

приложенията и образците към публичната покана; списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата – изготвен по образец № 2 от приложенията и образците към 

публичната покана; декларация за приемане условията в проекта на договор – изготвена по 

образец № 3 от приложенията и образците към публичната покана, 2 броя; списък на 

доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника 

през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата – изготвен по образец № 

4 от приложенията и образците към публичната покана, с приложени доказателства за 
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предоставените услуги, посочени в списъка (удостоверения, издадени от получателите на 

услугите); сертификат ISO 9001:2008 с обхват предмета на услугата; техническо предложение 

– по образец № 6 от приложенията и образците към публичната покана; каталог на 

предлаганите от дружеството артикули; ценово предложение – изготвено по образец № 7 от 

приложенията и образците към публичната покана. 

След подробен преглед на документите за подбор, представени от участника, 

комисията намира, че офертата на участника „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД по Обособена 

позиция № 1 съответства с критериите за подбор, поставени от Възложителя, подробно 

описани в публичната покана за настоящата поръчка и в приложенията към нея.  

С оглед на така изложеното, офертата на участника „Офис Консумативи“ ООД, следва да 

бъде допусната до разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция № 1. 

 

По т. 2: Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници:  

 

 Участник „Топ Елана” ЕООД е представил: 

 По Обособена позиция № 1: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 

образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 15 000, 00 (петнадесет 

хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 

направена рекламация. Представена е декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 1 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 1 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 По Обособена позиция № 2: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 



8 

 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 

образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 42 000, 00 (четиридесет и две 

хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 

направена рекламация. Представена е декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 2 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 

 Участник „Офис Трейд България” ЕООД е представил: 

 По Обособена позиция № 2: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 

образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 42 000, 00 (четиридесет и две 

хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 

направена рекламация.  

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 2 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 

 Участник „Офис Консумативи” ООД е представил: 

 По Обособена позиция № 1: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 
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образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 15 000, 00 (петнадесет 

хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 

направена рекламация.  

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 1 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 1 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 

 Участник „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД е представил: 

 По Обособена позиция № 1: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 

образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 15 000, 00 (петнадесет 

хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 

направена рекламация.  

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 1 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 1 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 

 Участник „Транс Ко 04” ЕООД е представил: 

 По Обособена позиция № 2: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 

образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 42 000, 00 (четиридесет и две 
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хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 

направена рекламация.  

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 2 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 

 Участник „ИПК Бизнес” ЕООД е представил: 

 По Обособена позиция № 2: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 

образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 42 000, 00 (четиридесет и две 

хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 

направена рекламация. Представена е декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП. 

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 2 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 2 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 

 Участник „Ронос” ООД е представил: 

 По Обособена позиция № 1: 

  Tехническо предложение, изготвено по образеца на Приложение № 6 от 

приложенията и образците към публичната покана, като същото е надлежно подписано и 

подпечатано и към него е приложен актуален каталог на предлаганите от участника артикули 

със заличени цени. Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от 

възложителя артикули и количества, съгласно техническата спецификация от приложенията и 

образците към публичната покана. Предложен е срок за изпълнение на поръчката една година 

или до изчерпване на финансовия ресурс на договора, а именно: 15 000, 00 (петнадесет 

хиляди) лева без ДДС; срок за замяна на дефектни стоки – до 24 (двадесет и четири) часа след 
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направена рекламация.  

С оглед на гореизложеното комисията, счита, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация за 

Обособена позиция № 1 от приложенията и образците към публичната покана, поради което 

офертата на участника по Обособена позиция № 1 следва да бъде допусната до оценка съгласно 

избрания критерий – най-ниска цена.  

 

По т. 3: Класиране на допуснатите участници:  

               Класирането на допуснатите до оценка участници съгласно утвърдения от 

възложителя критерий за оценка – „най-ниска цена“ е както следва:  

                

 По Обособена позиция № 1: 

 Първо място:  „Офис Консумативи“ ЕООД - с обща цена на предлаганите 

артикули 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. 

     Второ място: „Топ Елана“ ЕООД – с обща цена на предлаганите артикули  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. 

     Трето място: „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД – с обща  цена на предлаганите 

артикули 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. 

     Четвърто място: „Ронос“ ООД – с обща цена на предлаганите артикули                 

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. 

 

 По Обособена позиция № 2: 

 Първо място:  „Топ Елана“ ЕООД - с обща цена на предлаганите артикули 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. 

 Второ място: „ИПК Бизнес“ ЕООД – с обща цена на предлаганите артикули       

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. 
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     Трето място: „Офис Трейд България“ ООД – с обща  цена на предлаганите 

артикули 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. 

      Четвърто място: „Транс Ко 04“ ЕООД – с обща цена на предлаганите 

артикули 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. 

 

С оглед на гореизложеното, комисията от длъжностни лица предлага на възложителя да 

възложи изпълнението на обществена поръчка 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“, на класираните на първо място участници по всяка от двете 

обособени, както следва:  

 Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на 

туризма"  - на „Офис Консумативи“ ЕООД  и  

 Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на 

туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП“ - на „Топ Елана“ ЕООД.   

 

Комисията от длъжностни лица приключи своята работа на 12.05.2015 г., като 

настоящият протокол ведно с Протокол № 1 от работата на комисията за длъжностни лица и 

цялата документация по поръчката бяха предадени на възложителя за утвърждаване съгласно 

чл. 101г, ал. 4 от ЗОП.  

 

Комисия от длъжностни лица:  

*Десислава Миланова        /П/………………….. 

*Десислава Методиева      /П/ …………………. 

* Красимира Карчева           /П/…………………. 

 

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 


