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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на 

изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение № 

CПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали“, обособена 

позиция 2 „Доставка на пликове и бланки“ 

 

 

 

Днес, 17.12.2014 г. в 11.00 часа, в сградата на Министерството на икономиката 

в гр. София, ул. „Славянска” № 8, ет. 3, заседателна зала, Комисията, назначена със 

Заповед № РД-16-1591/17.12.2014 г. на министъра на икономиката започна своята 

работа. 

Комисията заседава в следния състав: 

 

Председател: 

 

Бистра Петрова, началник на отдел „Административно-стопански”, дирекция 

„Финанси и управление на собствеността“ 

 

Членове: 

 

1. Ангелина Миладинова, главен експерт, отдел „Финансов“, дирекция 

„Финанси и управление на собствеността”; 

 2. Емилия Гюрова, младши експерт, отдел „Административно-стопански“, 

дирекция „Финанси и управление на собствеността”; 

 3. Стела Динева, главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

администрацията“, дирекция „Правна“; 

 4. Мариана Христова, старши юрисконсулт, отдел „Нормативни актове“, 

дирекция „Правна“. 

 

На заседанието  на комисията при отваряне на офертите за участие присъства  

надлежно упълномощен представител на участник в процедурата, а именно: 

Деляна Недялкова Асенова, упълномощена от „Ронос“ ООД. 

 

В изпълнение на задачата, възложена съгласно Заповед № РД-16-

1591/17.12.2014 г., а именно: да извърши разглеждането, оценяването и класирането 

на офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на 

изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение № 

CПОР-45/ 14.10.2014 г. с предмет: „Доставка а канцеларски материали“, 

обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки“, Комисията извърши 

следните действия: 

 

1. Заседанието бе открито от Председателя на Комисията. 

На Комисията, съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗОП, бе предоставен списък на 

постъпилите оферти за участие в процедурата по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок са постъпили 3 

(три) оферти за участие в обществената поръчка от потенциалните изпълнители, 

сключили Рамково споразумение № CПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали“, обособена позиция 2 „Доставка на пликове и 

бланки“, които са представени в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена 

цялост и надписани, съгласно изискванията. 

Представените оферти, изброени по реда на постъпването им, са както следва: 
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1.1. Оферта на „Плесио компютърс“ ЕАД, гр. София 1000, ул. „Ангел 

Кънчев“ № 5, с вх. № 26-П-322 от 15.12.2014 г., подадена в 12:20 ч. 

 

 

1.2.Оферта на „РОЕЛ -98“ ООД, гр. София 1164, бул. „Христо Смирненски“ № 

53 с вх. № 26-Р-108 от 16.12.2014 г., подадена в 15:47 ч. 

 

1.3. Оферта на „РОНОС” ООД, гр. София 1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 84, 

Бизнес сграда Urban Model, ет. 7, офис 38-39, с вх. № 26-Р-110 от 16.12.2014 г., 

подадена в 17:04 ч. 

 

2. След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, 

членовете на Комисията попълниха декларации, съгласно изискванията на чл. 35 от 

ЗОП.  

  

3. Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване в деловодството на Министерството на икономиката, както 

следва: 

 

3.1. Първа бе отворена офертата на „Плесио компютърс“ ЕАД, с вх. № 26-П-

322 от 15.12.2014 г., подадена в 12:20 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик  с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите.  

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел II от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите.  

Предложена от участника цена за изпълнение на поръчката: 19 450.70 лева,  

без ДДС. 

Ценовото предложение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

като цените на отделните артикули не надвишават съответните цени на същите 

артикули, предложени в представената от участника ценова оферта в процедурата за 

сключване на Рамково споразумение № CПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка 

на канцеларски материали”, обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки“ за 

възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на 

изпълнителната власт, подписано съгласно чл.4, ал.1 от ПМС № 112/04.06.2010 г. 

 

3.2. Втора бе отворена офертата  на „РОЕЛ -98“ ООД,  с вх. № 26-Р-108 от 

16.12.2014 г., подадена в 15:47 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик  с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите.  

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел II от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите.  

Предложена от участника цена за изпълнение на поръчката: 10 597.45 лева,  

без ДДС. 

 

Ценовото предложение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

като цените на отделните артикули не надвишават съответните цени на същите 

артикули, предложени в представената от участника ценова оферта в процедурата за 

сключване на Рамково споразумение № CПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка 

на канцеларски материали”, обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки“ за 

възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на 

изпълнителната власт, подписано съгласно чл.4, ал.1 от ПМС № 112/04.06.2010 г. 
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3.3. Трета бе отворена офертата на „РОНОС“ ООД,  с вх. № 26-Р-110 от 

16.12.2014 г., подадена в 17:04 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик  с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите.  

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел II от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите.  

Предложена от участника цена за изпълнение на поръчката: 11 531.04 лева,  

без ДДС. 

 

Ценовото предложение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

като цените на отделните артикули не надвишават съответните цени на същите 

артикули, предложени в представената от участника ценова оферта в процедурата за 

сключване на Рамково споразумение № CПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка 

на канцеларски материали”, обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки“ за 

възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на 

изпълнителната власт, подписано съгласно чл.4, ал.1 от ПМС № 112/04.06.2010 г. 

 

 

 

4. Проверка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП:  

Комисията извърши проверка относно наличието на ценови предложения, които 

са с 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти. При проверката се установи, че такива са  налице по отношение 

на представените ценови предложения от участниците „РОЕЛ -98“ ООД и „Ронос“ ООД. 

 

На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП са изпратени писма с изх. № 26-00-105 от 

17.12.2014 г. до „РОЕЛ - 98“ ООД и „РОНОС“ ООД, с искане на подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на ценовите им предложения. Комисията 

определи срок за подаване на обосновките три работни дни, считано от получаването 

на искането /писмата/. 

В указания срок комисията получи обосновки, както следва: 

1. От „РОЕЛ -98“ ООД с вх. №26-Р-108/18.12.2014 г. 

2. От „Ронос“ ООД с вх. № 26-Р-110/18.12.2014 г. 

 

 

На 19. 12.2014 г., комисията се събра на поредно заседание, отвори и се 

запозна с представените обосновки по реда на тяхното постъпване. 

 

Комисията пристъпи към детайлен преглед на представената писмена 

обосновка от „РОЕЛ-98“ ООД в резултат на което се установи следното: 

Комисията възприе писмената обосновка на участника „РОЕЛ-98“ ООД така, 

както е представена и го допуска до класиране, предвид писмо с вх. №26-Р-

108/18.12.2014 г.- обосновка за начина на образуване на ценовото предложение. 

Комисията счита, че по отношение на ценовото предложение от участника за 

изпълнение на поръчката са налице обстоятелствата, визирани в чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

и същите са обективни. 

 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБОСОВКАТА: 

 

Посочени са обективни обстоятелства, свързани с икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка: 

 

1. Участникът „РОЕЛ-98“ ООД, разполага със собствени и наети  складови бази. 

Наличието  на складови бази  дава  възможност на търговеца да съхранява по – 
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голямо количество от предлаганите от него стоки.  Ефективното складиране и 

обработка, както и използване на модерни складови технологии води до намаляване 

на преките разходи за складиране на стоките на квадратен метър площ към единица 

артикул. Също така наличието на по- големи складови бази води до закупуване  на 

по-големи еднократни договорени количества, което от своя страна води до 

понижаване на доставните цени. Всичко това намалява себестойността на продуктите 

минимум с  5%.    

2. Разполага със собствена печатна база, машини, поради което  голяма част от 

артикулите са собствено производство, отпечатани и или брандирани от „РОЕЛ-98“ 

ООД. Възможността да се ползва собствена техника също е фактор за намаляване на 

предложената цена. 

В резултат на активните си продажби на канцеларски материали през последните 

години и реализираните високи обороти „РОЕЛ - 98“ ООД е постигнала изключително 

благоприятни ценови условия на доставката от своите съконтрагенти. 

3. При подготовката на ценовата оферта са калкулирани всички разходи по 

изпълнението на поръчката и общоприетата норма на печалба за съответния бранш, 

приложени са  фактури за доставки на различни артикули. 

 

 

Комисията пристъпи към детайлен преглед на представената писмена 

обосновка от „Ронос“ ООД, в резултат на което се установи следното: 

Комисията възприе писмената обосновка на участника „Ронос“ ООД така, както е 

представена и го допуска до класиране, предвид писмо с вх. №26-Р-105/18.12.2014 

г.- обосновка за начина на образуване на ценовото предложение. 

Комисията счита, че по отношение на ценовото предложение от участника за 

изпълнение на поръчката са налице обстоятелствата, визирани в чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

и същите са обективни. 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБОСОВКАТА: 

 

Посочени са обективни обстоятелства, свързани с  икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка: 

1. Предвидено е доставките да се осъществяват от логистичен център на  „Ронос“ 

ООД със собствен персонал и собствен транспорт. При реализация на 

доставките липсва зависимост от „външни услуги“, което е съществен елемент 

при оптимизиране на процеса. „Ронос“ ООД работи със съвременна ERP система 

– Microsoft Dynamycs NAV – последна версия, която значително съкращава 

разходите за изготвяне на оферти, за обработка на направени поръчки, за 

организация на логистичния процес. 

2. В резултат на активните си продажби на канцеларски материали през 

последните години и реализираните високи обороти „РОНОС“ ООД е постигнала 

изключително благоприятни ценови условия на доставката от своите 

съконтрагенти. 

3. При подготовката на ценовата оферта са калкулирани всички разходи по 

изпълнението на поръчката и общоприетата норма на печалба за съответния 

бранш. 

 

5. Комисията извърши класиране на офертите по критерий за оценка „най-

ниска цена“, която е равна на сбора от единичните цени на конкретните артикули, 

умножени по техните количества. 

Крайното класиране на участниците се извърши във възходящ ред, като на 

първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно – 

участникът, предложил най-висока: 

5.1. На първо място - „РОЕЛ-98” ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката: 10 597.45  лева без ДДС. 

5.2. На второ място - „РОНОС” ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката: 11 531.04 лева без ДДС. 

5.3. На трето място: „Плесио компютърс“ ЕАД с предложена от участника 

цена за изпълнение на поръчката: 19 450.70 лева, без ДДС. 
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          Въз основа на гореизложеното, Комисията : 

 

Р Е Ш И: 

 

 

I. Предлага на Възложителя да утвърди следното класиране на участниците, а 

именно: 

1. На първо място - „РОЕЛ-98” ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката: 10 597.45  лева, без ДДС. 

2. На второ място - „РОНОС” ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката: 11 531.04 лева, без ДДС. 

3. На трето място: „Плесио компютърс“ ЕАД с предложена от участника цена 

за изпълнение на поръчката: 19 450.70 лева, без ДДС. 

II. Предлага на Възложителя да обяви за изпълнител на обществената поръчка 

участника „РОЕЛ-98” ООД, с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката: 10 597.45  лева, без ДДС. 

 

IІI. Настоящият протокол и цялата документация, събрана в хода на 

провеждане на процедурата, да се представят на възложителя за вземане на 

решение. 

 

Председателят на Комисията закри заседанието. 

Дата на съставяне на протокола:    19.12.2014 г. 

 

 

           

 

 

Председател: 

 

Бистра Петрова, началник на отдел „Административно-стопански”, дирекция 

„Финанси и управление на собствеността“…………………………………………………………………………… 

 

Членове: 

 

1. Ангелина Миладинова, главен експерт, отдел „Финансов“, дирекция 

„Финанси и управление на собствеността”………………………………………………………………………….; 

 2. Емилия Гюрова, младши експерт, отдел „Административно-стопански“, 

дирекция „Финанси и управление на собствеността”………………………………………………………..; 

 3. Стела Динева, главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

администрацията“, дирекция 

„Правна“………………………………………………………………………………...; 

 4. Мариана Христова, старши юрисконсулт, отдел „Нормативни актове“, 

дирекция „Правна“……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


