
След получаване на офертата членовете на комисията подписаха декларации за липса 
на обстоятелства по чл. 35, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП. На заседанието на комисията 
присъстваха упълномощени представители на участниците: Калоян Тодоров Янев от 
„Офис Трейд България” ЕООД  и Красимир Василев Кънев от „Евро Проект Партнърс” 
ЕООД, представили съответните пълномощни. 



На основание чл. 101 г от ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите на 
участниците при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, и обявяване на ценовите 
предложения, по реда на тяхното постъпване:  

1. „Копикан” ООД – участва за обособена позиция № 4. Отвори се пликът с 
документите за участие. Обяви се ценовото предложение – обща стойност по единични 
цени /сбор от единичните цени на отделните номенклатурни единици/ за обособената 
позиция: 195,00 лв. (сто деветдесет и пет лева) без ДДС или 234,00 лв. (двеста тридесет 
и четири лева) с вкл. ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото 
предложение на участника. Присъстващите представители на другите участници бяха 
поканени, но отказаха да го подпишат. След това трима от членовете на комисията 
подписаха и техническото предложение. Присъстващите представители на другите 
участници бяха поканени, но отказаха да го подпишат. 
 

2. „Синто-Гоел” ООД – участва за обособени позиции № 1 и № 2. Отвори се 
пликът с документите за участие. Ценовите предложения на участника се намират в два 
отделни запечатани плика, всеки от тях надписан за съответната обособена позиция. 
Обяви се ценовото предложение за обособена позиция № 1 – обща стойност за 
обособената позиция: 12 499,65 лв. (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и 
девет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС или 1 499,58 лв. (хиляда четиристотин 
деветдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) с вкл. ДДС. Трима от членовете на 
комисията подписаха ценовото предложение на участника. Присъстващите 
представители на другите участници бяха поканени да го подпишат и представителят 
на „Евро Проект Партнърс” ЕООД го подписа. Обяви се ценовото предложение за 
обособена позиция № 2 – обща стойност за обособената позиция: 2 493,30 лв. (две 
хиляди четиристотин деветдесет и три лева и тридесет стотинки) без ДДС или 2 991,96 
лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки) с 
вкл. ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение. 
Присъстващите представители на другите участници бяха поканени също да го 
подпишат, но отказаха. Трима от членовете на комисията подписаха техническите 
предложения на участника. Присъстващите представители на другите участници бяха 
поканени също да подпишат, но отказаха. 
 

3. „Офис Трейд България” ЕООД – участва за обособени позиции № 1 и № 2. 
Отвори се пликът с документите за участие. Ценовите предложения на участника се 
намират в два отделни запечатани плика, всеки от тях надписан за съответната 
обособена позиция. Обяви се ценовото предложение за обособена позиция № 1 – обща 
стойност за обособената позиция: 9 270,55 лв. (девет хиляди двеста и седемдесет лева и 
петдесет и пет стотинки) без ДДС или 11 124,66 лв. (единадесет хиляди сто двадесет и 
четири лева и шестдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС. Обяви се ценовото предложение 
за обособена позиция № 2 – обща стойност за обособената позиция: 1 051,35 лв. 
(хиляда петдесет и един лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС или 1 261,62 лв. 
(хиляда двеста шестдесет и един лева и шестдесет и две стотинки) с вкл. ДДС. Трима от 
членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участника. 
Присъстващият представител на другия участник беше поканен също да ги подпише и 



подписа ценовото предложение за позиция №1, а за позиция № 2 - отказа. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническите предложения на участника. 
Присъстващият представител на другия участник беше поканени също да ги подпише, 
но отказа.  

 
4. „Евро Проект Партнърс” ЕООД - участва за обособена позиция № 1. Отвори 

се пликът с документите за участие. Обяви се ценовото предложение за обособена 
позиция № 1 – обща стойност за обособената позиция: 9 270,55 лв. (девет хиляди двеста 
и седемдесет лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС или 11 124,66 лв. (единадесет 
хиляди сто двадесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС. Трима от 
членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 
Присъстващият представител на другия участник беше поканен също да ги подпише, 
но отказа. След това трима от членовете на комисията подписаха и техническото 
предложение на участника. Присъстващият представител на другия участник беше 
поканен също да го подпише, но отказа. 
  

5. „Транс Ко 04” ЕООД - участва за обособена позиция № 1. Отвори се пликът с 
документите за участие. Обяви се ценовото предложение за обособена позиция № 1 – 
обща стойност за обособената позиция: 10 079,10 лв. (десет хиляди деветдесет и седем 
лева и десет стотинки) без ДДС или 12 094,92 лв. (дванадесет хиляди деветдесет и 
четири лева и деветдесет и две стотинки) с вкл. ДДС. Трима от членовете на комисията 
подписаха ценовото предложение на участника. Присъстващите представители на 
другите участници бяха поканени също да го подпишат и представителят на „Евро 
Проект Партнърс” подписа ценовото предложение. След това трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение на участника. Присъстващите 
представители на другите участници бяха поканени също да го подпишат, но отказаха. 

 
6. „АТС - България” ООД – участва за обособени позиции № 3 и № 4. В 

основният плик с документи се намират общо 4 бр. пликове: документи за подбор за 
позиция № 3, документи за подбор за позиция № 4, предлагана цена по позиция № 3 и 
предлагана цена по позиция № 3. Отвори се пликът с документите за подбор за позиция 
№ 3. Отвори се и се обяви ценовото предложение за позиция № 3 - обща стойност по 
единични цени /сбор от единичните цени на отделните номенклатурни единици/ за 
обособената позиция: 2 157,53 лв. (две хиляди сто петдесет и седем лева и петдесет и 
три стотинки) без ДДС или 2 589,02 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и девет лева и 
две стотинки) с вкл. ДДС. Ценовото предложение се подписа от трима от членовете на 
комисията. Присъстващите представители на другите участници бяха поканени, но 
отказаха да го подпишат. Техническото предложение се подписа от трима от членовете 
на комисията. Присъстващите представители на другите участници бяха поканени, но 
отказаха да го подпишат. Отвори се пликът с документите за подбор за позиция № 4. 
Отвори се и се обяви ценовото предложение за позиция № 4 - обща стойност по 
единични цени /сбор от единичните цени на отделните номенклатурни единици/ за 
обособената позиция: 148,52 лв. (сто четиридесет и осем лева и петдесет и две 
стотинки) без ДДС или 178,46 лв. (сто седемдесет и осем лева и шестдесет и четири 



стотинки) с вкл. ДДС. Ценовото предложение се подписа от трима от членовете на 
комисията. Присъстващите представители на другите участници бяха  
поканени, но отказаха да го подпишат. Техническото предложение се подписа от трима 
от членовете на комисията. Присъстващите представители на другите участници бяха 
поканени, но отказаха да го подпишат.  
 

7. „Хорека Логистик” ООД – участва за обособена позиция № 2. Отвори се 
пликът с документите за участие. Обяви се ценовото предложение за обособена 
позиция № 2 – обща стойност за обособената позиция: 2 083,05 лв. (две хиляди 
осемдесет и три лева и пет стотинки) без ДДС или 2 499,66 лв. (две хиляди 
четиристотин деветдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС. Трима 
от членовете на комисията подписаха ценовото предложение. Присъстващите 
представители на другите участници бяха поканени също да го подпишат, но отказаха. 
След това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 
участника. Присъстващите представители на другите участници бяха поканени също да 
го подпишат, но отказаха. 

 
8. „Ванел” ЕООД – участва за обособени позиции № 1 и № 4. Отвори се пликът с 

документите за участие. Обяви се ценовото предложение за обособена позиция № 1 – 
обща стойност за обособената позиция: 14 741,74 лв. (четиринадесет хиляди 
седемстотин четиридесет и един лева и седемдесет и четири стотинки), като не е 
посочено с или без вкл. ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото 
предложение за позиция № 1. Присъстващите представители на другите участници 
бяха поканени, но отказаха да го подпишат. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение  за позиция № 1. Присъстващите представители 
на другите участници бяха поканени, но отказаха да го подпишат.  Обяви се ценовото 
предложение за обособена позиция № 4 – обща стойност за обособената позиция: 
341,08 лв. (триста четиридесет и един лева и осем стотинки). Отново не е посочено с 
или без вкл. ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение 
за позиция № 4. Присъстващите представители на другите участници бяха поканени, но 
отказаха да го подпишат. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 
предложение  за позиция № 4. Присъстващите представители на другите участници 
бяха поканени също да го подпишат, но отказаха. 
С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 
Съгласно условията на чл. 16г от ЗОП, комисията продължи своята работа по 

преглед и оценка на документите, като  първо разгледа офертите на участниците, 
вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания.  
 

1. „Офис Трейд България” EООД  
Данни за лицето: ЕИК: 20664302, адрес: гр. Попово 0608, ул. „Райко 

Даскалов” № 16.   Представлява се от Иван Грозев Запрянов – Управител. Офертата е 
подписана от Управителя.  



 
Участникът е представил следните документи: 
- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Оферта за участие (по образец) – участва за обособени позиции № 1 и № 2 – 

оригинал; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 16г, ал.5, т.2 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 

оригинал;  
- Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП (по образец) – оригинал – декларирано е 

като конфиденциално съдържанието на Ценовата оферта; 
- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 

оригинални, нерециклирани, с доказан произход, за обособена позиция № 1 и 
за обособена позиция № 2 (по образец) – оригинал; 

- Декларация в свободен текст за качеството на предлаганата хартия за копирни 
машини (по образец) – оригинал; 

- Ценово предложение за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 
(по образец) – оригинал; 

- Мостри за обособена позиция № 1 в отделен запечатан кашон. 

Комисията провери и потвърди регистрацията на участника в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания.  

Комисията констатира следното: 

1. Съгласно последната актуализация на Закона за изменение и допълнение на 
ЗОП, обнародван в ДВ на 13.10.2015 г., в чл. 16 г, ал. 7, „кандидатът или участникът, 
който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в 
заявлението или офертата си номера, под който е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в 
еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.” Участникът не е 
посочил никъде в офертата си номера, под който е вписан в регистъра, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания.  



2. Съгласно изискванията на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, участникът следва да 
представи информация относно условието за изпълнение 80 на сто от предмета на  
поръчката със собствено производство или ресурс. Комисията установи, че участникът 
не е предоставил никъде в офертата си такава информация.  

3. В Декларацията за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, участникът е 
декларирал съдържанието на предложената ценовата оферта като конфиденциално. 
Съгласно условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, ценовите предложения на участниците се 
обявяват от комисията след отварянето на офертите, следователно те няма как да бъдат 
конфиденциални. Становището на комисията е, че ценовата оферта на участника не 
попада в хипотезите на чл.33, ал.5 от ЗОП и няма конфиденциален характер.  

На основание горните констатации, комисията предлага на Възложителя 
участникът „Офис Трейд България” EООД да не бъде допуснат до по-нататъшно 
участие. 

 
2.  „Евро Проект Партнърс” EООД 
Данни за лицето: ЕИК: 203425072, адрес: гр. София 1756, бул. „Климент 

Охридски” № 35, ет. 2, ап. 3. Представлява се от Васил Кънев Георгиев – Управител. 
Офертата е подписана от Управителя.    
 

Участникът е представил следните документи: 
- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Оферта за участие (по образец) – участва за обособена позиция № 1 – 

оригинал; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти;  
- Проект на договор (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 16г, ал.5, т.2 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 

оригинал;  
- Ценово предложение (по образец) – оригинал; 
- Декларация в свободен текст за наличие на персонал – оригинал; 
- Декларация в свободен текст за качеството на предлаганата хартия за копирни 

машини – оригинал; 



- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 
оригинални, нерециклирани, с доказан произход, за обособена позиция № 2– 
оригинал; 

- Сертификат по ISO 9001:2008 на „Евро Проект Партнърс” ЕООД на 
български език – копие; 

- Декларация в свободен текст с основните договори с предмет,  
еднакъв или сходен с предмета на поръчката - оригинал; 

- Декларация по 16г, ал. 10 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Мостри за обособена позиция № 1 в отделен запечатан кашон. 

Комисията провери и потвърди регистрацията на участника в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания.  

Комисията констатира следното: 

1. Съгласно последната актуализация на Закона за изменение и допълнение на 
ЗОП, обнародван в ДВ на 13.10.2015 г., в чл. 16 г, ал. 7, „кандидатът или участникът, 
който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в 
заявлението или офертата си номера, под който е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в 
еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.” Участникът не е 
посочил никъде в офертата си номера, под който е вписан в регистъра, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания.  

2. В ценовото си предложение участникът не е попълнил колона №  5 – 
единична цена без ДДС и посочените общи стойности без включен ДДС и с включен 
ДДС не кореспондират помежду си.  

3. Приложени са 3 бр. декларации за наличен персонал, от които една отговаря 
на заглавие и текст (озаглавена е „Декларация за наличие на персонал” и текстът е за 
наличие на персонал), а в другите две има несъответствие между заглавието и текста на 
декларацията (и двете са озаглавени „Декларация за наличие на персонал”, но в едната 
се декларира, че стоките са нови, оригинални, нерециклирани и с доказан произход, а  
другата се декларират качества на копирната хартия). 

На основание горните констатации, комисията предлага на Възложителя 
участникът „Евро Проект Партнърс” EООД да не бъде допуснат до по-нататъшно 
участие. 

 
3.  „Транс Ко 04” EООД  

            Данни за лицето: ЕИК: 131230324, адрес: гр. София 1784, район Младост, 
бул. „Цариградско шосе” № 139. Представлява се от Асен Крумов Асенов – 
Управител. Офертата е подписана от Управителя.    
 
Участникът е представил следните документи: 

- Списък на документите – оригинал; 



- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 
оригинал; 

- Булстат карта – копие; 
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС, издадено от ДП Лозенец при ТДД – 

гр. София – копие; 
- Оферта за участие (по образец) – участва за обособена позиция № 1 – 

оригинал; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти;  
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 16г, ал.5, т.2 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 

оригинални, нерециклирани, с доказан произход, за обособена позиция № 2– 
оригинал; 

- Декларация в свободен текст за качеството на предлаганата хартия за копирни 
машини – оригинал; 

- Проект на договор (по образец) – оригинал; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 

оригинал;  
- Техническа спецификация за обособена позиция № 1 (по образец) – оригинал; 
- Ценово предложение (по образец) – оригинал; 
- Мостри за обособена позиция № 1. 

Комисията провери и потвърди регистрацията на участника в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания.  

Комисията констатира следното: 

1. Съгласно последната актуализация на Закона за изменение и допълнение на 
ЗОП, обнародван в ДВ на 13.10.2015 г., в чл. 16 г, ал. 7, „кандидатът или участникът, 
който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в 
заявлението или офертата си номера, под който е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в 
еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.” Участникът не е 
посочил никъде в офертата си номера, под който е вписан в регистъра, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания. 



2. Съгласно изискванията на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, участникът следва да 
представи информация относно условието за изпълнение 80 на сто от предмета на  
поръчката със собствено производство или ресурс. Комисията установи, че участникът 
не е предоставил никъде в офертата си такава информация. 

На основание горните констатации, комисията предлага на Възложителя, 
участникът „Транс Ко 04” EООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие. 

 
Комисията продължи работата си с разглеждане и оценка на офертите на 

останалите участници, които са извън регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, по реда на тяхното постъпване: 
 

4. „Копикан” ООД  
Данни за лицето: ЕИК: 831271242, адрес: гр. София 1164, ул. „Милин 

камък” № 5, ет. 2. Представлява се от Бисер Костадинов Георгиев – Управител. 
Офертата е подписана от Управителя.    

 Участникът е представил следните документи: 

- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС, издадено от ДС Лозенец, гр. София – 

копие; 
- Оферта за участие (по образец) – участва за обособена позиция № 4 – 

оригинал; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти;  
- Сертификат по ISO 9001:2008 на „Копикан” ООД – копие; 
- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 

19752 за Xerox Phaser 3124, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – 
копие; 

- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 
19752 за Xerox 3140, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – копие; 

- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 
19752 за HP LJ 1010, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – копие; 

- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 
19752 за HP LJ 1132, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – копие; 

- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 
19752 за HP LJ 2035, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – копие; 

- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 
19752 за HP LJ 1120, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – копие; 



- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 
19752 за HP LJ 1200, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – копие; 

- Декларация за съответствие -  Manufacturer’s Declaration of conformity ISO/IEC 
19752 за HP LJ 1005, издадена от Фрекълз ЕООД на английски език – копие; 

- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 
ЗОП (по образец) – оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 16г, ал.5, т.2 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – 

оригинал;  
- Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП (по образец) – оригинал – декларирано е 

като конфиденциално съдържанието на Ценовата оферта; 
- Ценово предложение (по образец) – оригинал; 
- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 

съвместими, нерециклирани, с доказан произход, за обособена позиция № 4 – 
оригинал; 

- Декларация за съвместимост в свободен текст – оригинал. 

Комисията констатира следното: 

1. Участникът не е представил сертификат по ISO 19752:2004 и не отговаря на 
техническите изисквания на Възложителя за участие в публичната покана. Представени 
са декларации за съответствие с ISO 19752, издадени от друга фирма, на английски език 
и без превод на български език. От посочените декларации не става ясна връзката 
между участника и фирмата, която ги издава.  

2. В Декларацията за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, участникът е 
декларирал съдържанието на предложената Ценовата оферта като конфиденциално. 
Съгласно условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, ценовите предложения на участниците се 
обявяват от комисията след отварянето на офертите, следователно те няма как да бъдат 
конфиденциални. Становището на комисията е, че ценовата оферта на участника не 
попада в хипотезите на чл.33, ал.5 от ЗОП и няма конфиденциален характер. 
 

На основание констатациите си по т.1, комисията предлага на Възложителя, 
участникът „Копикан” ООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие. 

 
5.   „Синто Гоел” ООД 

Данни за лицето: ЕИК: 123019338, адрес на управление: гр. Стара Загора 
6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 88. Представлява се заедно и поотделно от Гочо 
Иванов Гочев и Елена Балева Панчева – Управители. Офертата е подписана от 



Управителя Гочо Гочев.    
Участникът е представил следните документи: 

- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Булстат карта и ДДС номер – копие; 
- Декларация по чл. 16г, ал.5, т.2 от ЗОП (по образец) от единия и от другия 

управител на фирмата-участник– оригинал – със зачертан предмет на 
декларацията, от което става ясно, че участникът не е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания; 

- Оферта за участие (по образец) – участва за обособени позиции № 1 и № 2 – 
оригинал; 

- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти;  
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) от единия  и от другия управител на фирмата-участник – 
оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) от единия и от другия 
управител на фирмата-участник – оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) от единия и от другия 
управител на фирмата-участник – оригинал; 

- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец) – от единия и от другия 
управител на фирмата-участник оригинал; 

- Декларация в свободен текст за наличие на персонал – оригинал;  
- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 

оригинални, нерециклирани, с доказан произход – оригинал; 
- Проект на договор (по образец) – оригинал; 
- Декларация в свободен текст за качеството на предлаганата хартия за копирни 

машини – оригинал; 
- Декларация за съгласие за подизпълнител – оригинал; 
- Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП (по образец) – оригинал – посочено е, че в 

офертата няма част с конфиденциален характер; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 

оригинал;  
- Ценово предложение за обособена позиция № 1 (по образец) – оригинал; 
- Ценово предложение за обособена позиция № 2 (по образец) – оригинал; 
- Мостри за обособена позиция № 1 в отделен запечатан кашон. 
 

            Комисията констатира, че офертата на участника съдържа всички документи, 



изискани от Възложителя, съгласно публичната покана. Техническото предложение на 
участника е в съответствие с техническите спецификации, зададени от Възложителя. 

Комисията констатира, че в Ценовото предложение за обособена позиция № 1 е 
допусната грешка при изписване на общата стойност за позицията с ДДС, а именно: 
изписана е стойност от 1 499,58 лв. с ДДС. След като изчисли общата стойност по 
единични цени без ДДС на всички артикули от позицията, комисията получи коректно 
вписаният резултат от 12 499,65 лв. без ДДС и изчисли сумата с вкл. ДДС - 14 999,58 
лв. Комисията приема грешката за техническа – пропусната е една цифра при 
изписването на стойността с ДДС. 

Комисията прегледа приложените мостри по номенклатурни единици към 
офертата за обособена позиция № 1 и след тестване установи, че отговарят на 
изискванията за конкретните артикули. 

Комисията единодушно взе решение да допусне до класиране участника по 
обявения от Възложителя критерий „Най-ниска цена” за обособена позиция № 1 и 
№ 2. 

 
6.  „АТС-България” ООД  

Данни за лицето: ЕИК: 130332479, адрес на управление: гр. София 1750, ул. 
„Димитър Моллов” № 16, ет. 1. Представлява се заедно и поотделно от Георги 
Александров Александров и Александър Стефанов Георгиев – Управители. Офертата е 
подписана от Управителя Георги Александров. 

Участникът е представил следните документи: 

За обособена позиция № 3: 
- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Оферта за участие (по образец) – оригинал; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти;  
- Сертификат по ISO 9001:2008 и приложение към него на Брадър Индъстрис 

ЛТД в превод от английски и на английски език– копие; 
- Сертификат по ISO 9001:2008 на Канон в превод от английски и на английски 

език – копие; 
- Сертификат по ISO 9001:2008 на Епсън в превод от английски и на английски 

език – копие; 
- Удостоверение за регистрация на СУК ISO 9001:2008 на Hewlett-Packard в 

превод от английски и на английски език – копие; 



- Сертификат по ISO 9001:2008 на Лексмарк Интернешънъл в превод от 
английски и на английски език – копие; 

- Сертификат по ISO 9001:2008 на Панасоник в превод от английски и на 
английски език – копие; 

- Сертификат по ISO 9001:2008 на Самсунг Електроникс в превод от английски 
и на английски език – копие; 

- Сертификат по ISO 9001:2008 на Ксерокс Манюфекчъринг в превод от 
английски и на английски език – копие; 

- Оторизационно писмо от Айтъм Интернешънъл Хандел за „АТС България” в 
превод от английски и на английски език – копие; 

- Уверение от Мост Компютърс, че „АТС България” е упълномощен дилър за 
марките НР и Канон – копие; 

- Писмо за оторизиран дистрибутор на Мост Компютърс, издадено от Hewlett-
Packard Europe в превод от английски и на английски език – копие; 

- Споразумение за акредитиране на партньор, издадено от Канон за Мост 
Компютърс в превод от английски и на английски език – копие; 

- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 
ЗОП (по образец) от единия и от другия управител на фирмата-участник – 
оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) от единия управител на 
фирмата-участник – оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) от единия управител на  
фирмата-участник – оригинал; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 
оригинал;  

- Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП (по образец) – оригинал – посочено е, че в 
офертата няма част с конфиденциален характер; 

- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 
оригинални, нерециклирани, с доказан произход – оригинал; 

- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника консумативи от 
Техническата спецификация са нови, оригинални /съвместими/ и 
нерециклирани, произведени от производителя на съответната марка техника 
и съответстващи на посочения продуктов номер на производителя – оригинал; 

- Декларация в свободен текст за наличие на персонал – оригинал;  
- Списък с основните договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката - оригинал; 
- Референции – 9 бр., удостоверения – 10 бр. и препоръки – 1 бр. 
- Ценово предложение за обособена позиция № 3 (по образец) – оригинал. 
 

        Комисията констатира, че офертата на участника съдържа всички документи, 
изискани от Възложителя, съгласно публичната покана. Техническото предложение 
на участника е в съответствие с техническите спецификации, зададени от 
Възложителя. 

 



Комисията единодушно взе решение да допусне до класиране участника по 
обявения от Възложителя критерий „Най-ниска цена” за обособена позиция № 3. 

 
За обособена позиция № 4: 

- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Оферта за участие (по образец) – оригинал; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти;  
- Сертификат по ISO 9001:2008 на Джянгси Иибуко И-Тек Ко.,ЛТД в превод от 

английски и на английски език – копие; 
- Сертификат за изпитване на качество на Jandxi Yibo Electronics technology Co. 

в превод от английски език – копие; 
- Сертификат за изпитване на качество на Jandxi Yibo Electronics technology Co. 

на английски език – копие и приложена страница към сертификата; 
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) от единия и от другия управител на фирмата-участник – 
оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) от единия управител на 
фирмата-участник – оригинал; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 
оригинал;  

- Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец) – оригинал – посочено е, че в 
офертата няма част с конфиденциален характер; 

- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 
оригинални, нерециклирани, с доказан произход – оригинал; 

- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника консумативи от 
Техническата спецификация са нови, оригинални /съвместими/ и 
нерециклирани, произведени от производителя на съответната марка техника 
и съответстващи на посочения продуктов номер на производителя – оригинал; 

- Декларация в свободен текст за наличие на персонал – оригинал;  
- Списък с основните договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката - оригинал; 
- Референции – 2 бр. и удостоверения – 5 бр. 
- Декларация в свободен текст за съвместимост – оригинал;  
- Ценово предложение за обособена позиция № 4 (по образец) – оригинал. 
 

          Комисията констатира, че офертата на участника съдържа всички документи, 
изискани от Възложителя, съгласно публичната покана. Техническото предложение 



на участника е в съответствие с техническите спецификации, зададени от 
Възложителя. 

Комисията единодушно взе решение да допусне до класиране участника по 
обявения от Възложителя критерий „Най-ниска цена” за обособена позиция № 4. 

  
7.  „Хорека Логистик” ООД  

Данни за лицето: ЕИК: 201718799, адрес на управление: гр. София 1680, 
ж.к. „Борово”, бл. 231, ап. 69. Представлява се заедно и поотделно от Асен Любенов 
Кипров и Константин Благородинов Николов – Управители. Офертата е подписана от 
Управителя Ангел Кипров. 

 Участникът е представил следните документи: 

- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС; 
- Оферта за участие (по образец) – оригинал – участва за обособена позиция № 

2; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти;  
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) от единия и от другия управител на фирмата-участник – 
оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) от единия управител на 
фирмата-участник – оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) от единия управител на 
фирмата-участник – оригинал; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 
оригинал;  

- Ценово предложение за обособена позиция № 2 (по образец) – оригинал; 
- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника стоки са нови, 

оригинални, нерециклирани, с доказан произход – оригинал; 
- Декларация в свободен текст за наличие на персонал – оригинал;  
- Списък на доставките с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката 

– оригинал ; 
- Проект на договор (по образец) – оригинал. 

 
 Комисията констатира, че участникът е променил образеца на ценово 

предложение на Възложителя, а именно: за номенклатурна единица № 2 от ценовото 
предложение в графата „Мярка” вместо ”Брой” дискети, както е по образец, участникът 



е вписал „Кутия” като мярка и е оферирал цена за 100 бр. кутии, а не за 100 бр. дискети, 
както е изискването на Възложителя. Така е променил техническата спецификация, 
което е в нарушение на ЗОП и е основание за отстраняване от по-нататъшно участие.  

 
На основание констатациите си, комисията предлага на Възложителя, 

участникът „Хорека Логистик” ООД да не бъди допуснат до по-нататъшно участие. 
 
8. „Ванел” ЕООД  

Данни за лицето: ЕИК: 121310074, адрес на управление: гр. София 1309, ж.к. 
„Света Троица”, бл. 298, ап. 1. Представлява се от Милен Иванов Граматиков – 
Управител. Офертата е подписана от Управителя. 

Участникът е представил следните документи: 

- Списък на документите – оригинал; 
- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 
- Оферта за участие (по образец) – оригинал – участва за обособена позиция № 

1 и № 4; 
- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 
- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път; 
- Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на оферти;  
- Спецификация на хартия Ballet Universal от International Paper – Kwidzyn sp.z 

p.o. на английски език – копие; 
- Сертификат по ISO 9001:2008 на Freckles Ltd. на английски език – копие;  
- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец – оригинал; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – 

оригинал;  
- Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП (по образец) – оригинал – посочено е, че в 

офертата няма част с конфиденциален характер; 
- Ценово предложение за обособена позиция № 1 (по образец) – оригинал; 
- Ценово предложение за обособена позиция № 4 (по образец) – оригинал; 
- Декларация в свободен текст за качеството на предлаганата хартия за копирни 

машини – оригинал; 
- Декларация в свободен текст, че предлаганите от участника съвместими тонер 

касети са нови , нерециклирани, с доказан произход – оригинал. 
 

Комисията констатира следното: 
 



1. Участникът не е предоставил изисканите от Възложителя сертификати по ISO 
9001:2008 и 19752:2004 в превод на български език и не отговаря на 
техническите изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.  
2. Ценовите предложения на участника не отговарят на изискванията на 
Възложителя, а именно:  

- Образецът на ценово предложение за обособена позиция № 1, одобрен 
от Възложителя, е променен, като е премахнат ДДС от колони № 5, 6 и 7, както и 
от общата стойност за обособената позиция. Не е ясно посочените цени 
включват ли ДДС или не. 

- В ценовото предложение за обособена позиция № 4, посочените цени с 
и без ДДС в колони № 5 и 6 са еднакви. Също така не е посочено общата 
стойност за обособената позиция с включен ДДС ли е или без.  

      На основание констатациите си, комисията предлага на Възложителя, участникът 
„Ванел” ЕООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие. 
 
   След като разгледа подробно документите на всички участници, комисията 
оцени и класира ценовите им предложения, съгласно обявения в публичната покана 
критерий – оферирана най-ниска цена, както следва: 

За обособена позиция № 1: 

Класира на първо място „Синто Гоел” ООД с ценово предложение на обща 
стойност от 12 499,65 лв. (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 
шестдесет и пет стотинки) без ДДС или 14 999,58 лв. (четиринадесет хиляди 
деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) с вкл. ДДС. 

За обособена позиция № 2: 

Класира на първо място „Синто Гоел” ООД с ценово предложение на обща 
стойност от 2 493,30 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и три лева и тридесет 
стотинки) без ДДС или 2 991,96 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 
деветдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС за обособената позиция. 

За обособена позиция № 3: 

Класира на първо място „АТС-България” ООД с ценово предложение на обща 
стойност по единични цени /сбор от единичните цени на отделните номенклатурни 
единици/ от 2 157,53 лв. (две хиляди сто петдесет и седем лева и петдесет и три 
стотинки) без ДДС или 2 589,02 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и девет лева и две 
стотинки) с вкл. ДДС. 

 

 

За обособена позиция № 4: 

Класира на първо място „АТС-България” ООД с ценово предложение на обща 
стойност по единични цени /сбор от единичните цени на отделните номенклатурни 



единици/ от 148,52 лв. (сто четиридесет и осем лева и петдесет и две стотинки) без ДДС 
или 178,46 лв. (сто седемдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) с вкл. ДДС. 

С оглед на гореизложените констатации, комисията предлага на Възложителя да 
бъдат сключени договори с класираните на първо място участници за съответните 
позиции. 

Комисията приключи работа на 02.12.2015 г. и състави настоящия протокол, 
подписан от всички членове, и на основание чл.101г, ал. 4, предложение второ от ЗОП,  
го представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 
 
Председател:  
Николай Стоянов Керелски  /П/ 
 
Членове:       
1. Самуил Пашов Асенов   /П/ 
2. Анелия Тодорова Диманова  /П/ 
3. Таня Кирилова Мироева  /П/ 
4. Мария Иванова Николова  /П/ 
                                                                       Заличено съгласно чл.2, ал.2 от ЗЗЛД. 
       
   


