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ОДОБРЯВАМ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

       /Трифон Трифонов/ 

възложител на основание чл.7, ал.1 от 

ЗОП съгласно заповед № 291/31.10.2017г. 

 

Дата:………………… 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

Днес,  10.11.2017  год. в 10.30 часа комисия, назначена   със заповед  

№ РД-08-04/10.11.2017г. на  главния секретар на КОНПИ, в състав: 

Председател: Тодоринка Лозанова – Тачева – главен експерт в отдел 

„Правен” към дирекция АПИО на КОНПИ и 

Членове:  

1. Елеонора Владимирова – главен експерт в отдел „АИО“ към 

дирекция „АПИО“  на КОНПИ; 

2. Димитър Димитров  – старши експерт в отдел „АИО“ към дирекция 

„АПИО“ на КОНПИ. 

се събра в заседателната зала на КОНПИ, гр. София, ул. 

Г.С.Раковски № 112, ет.3, за да разгледа получените оферти за изпълнител 

от процедура „събиране на оферти с обява“ на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 

от ЗОП с предмет:  
„ДОСТАВКА НА ТОНЕР КАСЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОНПИ“ 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 55000,00лв. (без 

ДДС) и попада в обхвата на определените в чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП размери, 

поради което възложителя е длъжен да приложи условията и  реда на глава 

26 от ЗОП, събиране на оферти с обява. 

На основание чл. 187, ал.1 от ЗОП е публикувана в профила на 

купувача обява с № ЦУ01-3715 от 31.10.2017г. Изпратена е кратка 

информация  по образец до АОП за публикуваната в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Цялата 

документация е публикувана в интернет страницата на КОНПИ – профил 

на купувача, под № на досието „Оферти-2017-002“. 

Заседанието се проведе в заседателната зала на КОНПИ, гр. София, 

ул. Г.С.Раковски № 112, ет.3. 

На основание чл. 97, ал.3 от ППЗОП на заседанието присъства: г-жа 

Ани Стоянова - упълномощен представител на „Кукуда Груп“ ООД.  

На комисията бяха предоставени получените до крайния срок оферти, 

които по реда на тяхното постъпване са, както следва: 

 
1. „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“, с вх. № ЦУ 01-3796  от 08.11.17г. в 10.47 ч.; 

2. „КОПИ КАН“ ООД, с вх. № ЦУ 01- 3799  от 08.11.17г. в 11.19 ч.; 

3. „ВТ ТРЕЙД“ ЕООД, с вх. № ЦУ 01- 3807 от 09.11.17г. в 11.40 ч.;  

4. „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, с вх. № ЦУ 01- 3808  от 09.11.17г. в 11.52 ч.; 
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5. „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД, с вх. № ЦУ 01- 3809  от 09.11.17г. в 12.27 ч.; 

6. „КУКУДА ГРУП“ ООД, с вх. № ЦУ 01- 3810  от 09.11.17г. в 13.07 ч.; 

7. „ГРИЙН ОФИС“ ЕООД, с вх. № ЦУ 01- 3813  от 09.11.17г. в 15.08 ч.; 

8. „СЕЛЛЕКС“ ООД, с вх. № ЦУ 01- 3815  от 09.11.17г. в 15.30 ч.; 

9. “АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с вх. № ЦУ 01- 3816  от 09.11.17г. в 15.38 ч. 

10. “СБС“ AД, с вх. № ЦУ 01- 3823  от 09.11.17г. в 17.23 ч. 

 

След като се запознаха със списъка на участниците, членовете на 

комисията попълниха и подписаха декларация, съгласно чл.103, ал.2 от 

ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците в обществената 

поръчка. 

Комисията пристъпи към отваряне и обявяване на ценовите 

предложения на депозираните оферти, по реда на тяхното получаване, 

както следва: 

 

Участник № 1 – „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“  

 

Предложената сума на единичните цени е 754,77 лева без ДДС  

 

Участник № 2 - „КОПИ КАН“ ООД 

 

Предложената сума на единичните цени е 1398,00 лева без ДДС  

 

Участник № 3 - „ВТ ТРЕЙД“ ЕООД   

 

Предложената сума на единичните цени е 655,00 лева без ДДС  

 

Участник № 4 - „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД   

 

Предложената сума на единичните цени е 789,11 лева без ДДС  

 

Участник № 5 - „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД  

 

Предложената сума на единичните цени е 982,88 лева без ДДС  

 

Участник № 6 - „КУКУДА ГРУП“ ООД  

 

Предложената сума на единичните цени е 1179,30 лева без ДДС  

 

Участник № 7 - „ГРИЙН ОФИС“ ЕООД  

 

Предложената сума на единичните цени е 749,00 лева без ДДС  

 

Участник № 8 - „СЕЛЛЕКС“ ООД  

 

Предложената сума на единичните цени е 685,90 лева без ДДС  
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Участник №9 - “АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

Предложената сума на единичните цени е 1397,75 лева без ДДС  
 

Участник №10 -  “СБС“ AД 

 

Предложената сума на единичните цени е 922,85 лева без ДДС  

 

С изпълнението на посочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си с проверка на представените от 

участниците оферти за съответствие  с поставените от възложителя 

изисквания по реда на тяхното получаване: 

 

Участник № 1 – „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“, гр. София  

 

Офертата съдържа:  

 Списък на приложените документи; 

 Административни сведения за участника; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валидно до 19.12.2019г.; 

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Ценово предложение. 

 

При прегледа на представените документи  на „Кооперация ПАНДА” 

за доказване на съответствие с условията, на които трябва да отговаря 

участникът, комисията установи липса на декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. 

„в“ от ЗОП, образец №7 от документацията.  

При разглеждане на ценовото предложение, комисията установи, че 

предложената сума от единичните цени на „Кооперация ПАНДА“ е с 28,9 

на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, и 

чл.71, ал.1 от ЗОП, комисията 

. 
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РЕШИ: 

В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол, участникът „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“ има право да 

представи допълнително декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП, 

образец №7 от документацията и да представи подробна писмена 

обосновка за начина на ценообразуване. 

Окончателната преценка относно допускане на участника до оценка на 

офертата му, ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за 

представяне на документите. 

 

Участник № 2 – „КОПИ КАН“ ООД, гр. София  

 

Офертата съдържа:  

 Удостоверение за данъчна регистрация по ДДС 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валидно до 15.09.2018г.; 

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП, (Приложение №7); 

 Ценово предложение. 

 

При прегледа на представените документи  на „КОПИ КАН“ ООД за 

доказване на съответствие с условията, на които трябва да отговаря 

участникът, комисията установи непълноти с изискванията поставени от 

възложителя. Комисията не установи, от кого е подписано ценовото 

предложение.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.8 и 9 от ППЗОП, 

комисията: 

РЕШИ: 

В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол, участникът „КОПИ КАН“ ООД е необходимо да 

декларира на кого е подписа под ценовото предложение. 

Окончателната преценка относно допускане на участника до оценка на 

офертата му, ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за 

представяне на документите. 
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Участник № 3 - „ВТ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив   

 

Офертата съдържа:  

 Копие от Търговски регистър към дата 08.11.2017г.; 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Оторизационно писмо от производителя и заверени копия от 

сертификати за ISO 9001:2008; ISO/IEC24711/24712 и ISO/IEC 19798 на 

производителя, придружени с превод; 

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2015, валидно до 04.04.2020г.; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП, (Приложение №7); 

 Ценово предложение; 

 Копие от удостоверение за регистрация по ДДС. 

 

При прегледа на представените документи  на „ВТ ТРЕЙД“ ЕООД 

за доказване на съответствие с условията, на които трябва да отговаря 

участникът, комисията установи непълноти с изискванията поставени от 

възложителя. Комисията не установи, от кого е подписано ценовото 

предложение.  

При разглеждане на ценовото предложение, комисията установи, че 

предложената сума от единичните цени на „ВТ ТРЕЙД“ ЕООД е с 50 на 

сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 

участници.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, и 

чл.71, ал.1 от ЗОП, комисията 

 

РЕШИ: 

В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол, участникът „ВТ ТРЕЙД“ ЕООД  е необходимо да 

декларира на кого е подписа под ценовото предложение и да представи 

подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване. 

Окончателната преценка относно допускане на участника до оценка на 

офертата му, ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за 

представяне на документите. 
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Участник № 4  - „ПЕРУН_ККБ“ ЕООД, гр. Благоевград  

 

Офертата съдържа:  

 Списък на приложените документи; 

 Административни сведения за участника; 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Каталог на фирмата за предлаганите тонер касети; 

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валидно до 14.09.2018г.; 

 Оторизационно писмо, сертификати и декларации от дестрибутор 

на тонер касети с предлаганата марка; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП, (Приложение №7); 

 Парафиран проект на договор; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Портфолио на фирмата за канцеларски материали; 

 Ценово предложение. 

 

При прегледа на представените документи  на „ПЕРУН_ККБ“ 

ЕООД за доказване на съответствие с условията, на които трябва да 

отговаря участникът, комисията установи непълноти с изискванията 

поставени от възложителя. Комисията не установи, от кого е подписано 

ценовото предложение.  

При разглеждане на ценовото предложение, комисията установи, че 

предложената сума от единичните цени на „ПЕРУН_ККБ“ ЕООД е с 22,8 

на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, и чл.71, ал.1 от ЗОП, комисията 

 

РЕШИ: 

В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол, участникът „ПЕРУН_ККБ“ ЕООД  е необходимо да 

декларира на кого е подписа под ценовото предложение и да представи 

подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване. 



7 

 

Окончателната преценка относно допускане на участника до оценка на 

офертата му, ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за 

представяне на документите. 

 

 

Участник № 5 - „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД  

 

Офертата съдържа:  

 Списък на приложените документи; 

 Административни сведения за участника; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП, (Приложение №7); 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2015, валидно до 04.05.2019г.; 

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Ценово предложение. 

 

При прегледа на представените документи за доказване на 

съответствие с условията, на които трябва да отговаря участникът, 

комисията не установи липса непълноти или несъответствия с 

изискванията поставени от възложителя и допуска участника „ПРОФИ 

ТРЕЙД“ ЕООД    до оценка на офертата. 

 

Участник № 6 - „КУКУДА ГРУП“ ООД  

 

Офертата съдържа:  

 Списък на приложените документи; 

 Административни сведения за участника; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – 2 броя; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП -2 броя; 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  
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 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2005, валидни до 11.12.2017г.; 

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Ценово предложение. 

 

При прегледа на представените документи за доказване на 

съответствие с условията, на които трябва да отговаря участникът, 

комисията не установи липса непълноти или несъответствия с 

изискванията поставени от възложителя и допуска участника „КУКУДА 

ГРУП“ ООД    до оценка на офертата. 

 

Участник № 7 - „ГРИЙН ОФИС“ ЕООД  

 

Офертата съдържа:  

 Административни сведения за участника; 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валиден до 08.03.2019г.; 

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП; 

 Парафиран проект на договор; 

 Ценово предложение. 

 

При прегледа на представените документи за доказване на 

съответствие с условията, на които трябва да отговаря участникът, 

комисията не установи липса непълноти или несъответствия с 

изискванията поставени от възложителя. 

При разглеждане на ценовото предложение, комисията установи, че 

предложената сума от единичните цени на „ГРИЙН ОФИС“ ЕООД е с 30 

на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.71, ал.1 от ЗОП, комисията 
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РЕШИ: 

В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол, участникът  „ГРИЙН ОФИС“ ЕООД  е необходимо 

да представи подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване. 

Окончателната преценка относно допускане на участника до оценка на 

офертата му, ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за 

представяне на документите. 

 

Участник № 8 - „СЕЛЛЕКС“ ООД  

 

Офертата съдържа:  

 Списък на приложените документи; 

 Удостоверение за актуално състояние; 

 Регистрация по Булстрат; 

 Техническо предложение (Приложение № 2); 

 Ценово предложение; 

 Техническа спецификация на предлаганите съвместими тонер 

касети; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП, (Приложение №7); 

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валидно до 14.09.2018г.; 

 Списък-декларация на изпълнени договори през последните три 

години сходни или идентични с предмета на поръчката, придружени с 

доказателства за изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 

При прегледа на представените документи  на „СЕЛЛЕКС“ ООД за 

доказване на съответствие с условията, на които трябва да отговаря 

участникът, комисията установи непълноти с изискванията поставени от 

възложителя. Комисията не установи, от кого е подписано ценовото 

предложение.  

При разглеждане на ценовото предложение, комисията установи, че 

предложената сума от единичните цени на „СЕЛЛЕКС“ ООД  е с 43 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 

участници.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, и 

чл.71, ал.1 от ЗОП, комисията 

 

РЕШИ: 
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В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол, участникът „СЕЛЛЕКС“ ООД е необходимо да 

декларира на кого е подписа под ценовото предложение и да представи 

подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване. 

Окончателната преценка относно допускане на участника до оценка на 

офертата му, ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за 

представяне на документите. 

 

Участник №9 - “АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

Офертата съдържа:  

 Списък на приложените документи; 

 Административни сведения за участника; 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валидно до 30.01.2018г.; 

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 

 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Ценово предложение; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – 2 бр.; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП – 2 бр.; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП – 2 бр. 

 

При прегледа на представените документи за доказване на 

съответствие с условията, на които трябва да отговаря участникът, 

комисията не установи липса непълноти или несъответствия с 

изискванията поставени от възложителя и допуска участника “АТС-

БЪЛГАРИЯ“ ООД  до оценка на офертата. 

 

Участник №10 -  “СБС“ AД 

 

Офертата съдържа:  

 Списък на приложените документи; 

 Административни сведения за участника; 

 Декларация за регистрация по ЗТР; 

 Техническо предложение (Приложение № 2);  

 Копие от сертификат на система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валидно до 14.09.2018г.; 

 Списък на предлаганите съвместими тонер касети; 
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 Списък на изпълнени договори през последните три години сходни 

или идентични с предмета на поръчката, придружени с доказателства за 

изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; 

 Ценово предложение; 

 Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – 3 бр.; 

 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Декларация по чл.66 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „в“ от ЗОП; 

 Фирмен профил. 

 

При прегледа на представените документи за доказване на 

съответствие с условията, на които трябва да отговаря участникът, 

комисията не установи липса непълноти или несъответствия с 

изискванията поставени от възложителя и допуска участника “СБС“  AД  до 

оценка на офертата. 

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

 

 

КОМИСИЯ :  

 

Председател:     /п/ не се чете…………………    

            /Т. Лозанова /                  

 

Членове:  

                          1.. /п/ не се чете…………………. 

  / Е. Владимирова /   

 

           

       2…/п/ не се чете………………….. 

  / Д. Димитров/ 

 

   


