
 

 

Утвърждавам: (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД.   01.06.2017 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 
 

От заседанието на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на канцеларски 

материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 

канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на 

канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-533/25.04.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 25.05.2017 г. от 10.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – Ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Веса Божкова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

2. Милен Митев – старши юрисконсулт, на мястото на Десислава Лилова – директор 

на дирекция „Правна и ЧР“;  

 

III. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

1. Владимир Стойчев Илиев, упълномощен от Йоанис Николаос Сарулидис – 

представляващ „Плесио компютърс“ ЕАД; 

2. Лина Яко Пилософ, упълномощена от Роберт Аврамов Левиев – управител на 

„Роел-98“ ООД; 

 

IV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията за подбор и чиито технически предложения 

отговарят на поставените от възложителя условия. 

 

V. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците за изпълнение на обособена позиция №1 по реда на 

постъпване на допуснатите оферти, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Офис Консумативи“ ООД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 83 620,18 лв. 

(осемдесет и три хиляди шестстотин и двадесет лева и осемнадесет стотинки). Комисията 

обяви на присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 

2. Ценово предложение на Кооперация „Панда“ 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 107 878,58 лв. 

(сто и седем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки). 

Комисията обяви на присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 



 

2 

 

 

3. Ценово предложение на „Ронос“ ООД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 79 857,30 лв. 

(седемдесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева и тридесет стотинки). Комисията 

обяви на присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 

4. Ценово предложение на „Плесио компютърс“ ЕАД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 76 660,24 лв. 

(седемдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет лева и двадесет и четири стотинки). 

Комисията обяви на присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 

5. Ценово предложение на „Роел-98“ ООД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 79 939,42 лв. 

(седемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и девет лева и четиридесет и две 

стотинки). Комисията обяви на присъстващите представители на участниците предложената 

цена. 

 

VI. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни пликове, 

съдържащи ценовите предложения на участниците за изпълнение на обособена позиция №2 

по реда на постъпване на допуснатите оферти, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Офис Консумативи“ ООД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 982,50 лв. (пет 

хиляди деветстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки). Комисията обяви на 

присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 

2. Ценово предложение на „Ронос“ ООД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 773,40 лв. (пет 

хиляди седемстотин седемдесет и три лева и четиридесет стотинки). Комисията обяви на 

присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 

3. Ценово предложение на „Роел-98“ ООД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 781 лв. (пет 

хиляди седемстотин осемдесет и един лева). Комисията обяви на присъстващите 

представители на участниците предложената цена. 

 

След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителите на участниците за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

VII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка 

на ценовите предложения на участниците за необичайно благоприятни предложения по 

смисъла на чл. 72 от ЗОП, при което установи следното: 

 

1. По обособена позиция № 1 нито един от участниците не е направил ценово 

предложение, с повече от 20 на сто по-изгодно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка. 

 

2. По обособена позиция № 2 нито един от участниците не е направил ценово 

предложение, с повече от 20 на сто по-изгодно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка. 
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VIII. С оглед на горното, комисията извърши оценяване на офертите на участниците 

съгласно предварително обявения критерий за оценка по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска 

цена“, както следва:  

 

По обособена позиция № 1 

1. Оферта на „Офис Консумативи“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 

83 620,18 лв. (осемдесет и три хиляди шестстотин и двадесет лева и осемнадесет 

стотинки) 

 

2. Оферта на Кооперация „Панда“– предложена цена без ДДС в размер на 107 878,58 

лв. (сто и седем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки) 

 

3. Оферта на „Ронос“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 79 857,30 лв. 

(седемдесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева и тридесет стотинки) 

 

4. Оферта на „Плесио компютърс“ ЕАД – предложена цена без ДДС в размер на 

76 660,24 лв. (седемдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет лева и двадесет и четири 

стотинки) 

 

5. Оферта на „Роел-98“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 79 939,42 лв. 

(седемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и девет лева и четиридесет и две 

стотинки) 

 

По обособена позиция № 2 

1. Оферта на „Офис Консумативи“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 

5 982,50 лв. (пет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки) 

 

2. Оферта на „Ронос“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 5 773,40 лв. (пет 

хиляди седемстотин седемдесет и три лева и четиридесет стотинки) 

 

3. Оферта на „Роел-98“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 5 781 лв. (пет 

хиляди седемстотин осемдесет и един лева) 

 

IX. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-

ниска цена”: 

 

По обособена позиция № 1 

1. На първо място: Оферта на „Плесио компютърс“ ЕАД – предложена цена без ДДС в 

размер на 76 660,24 лв. (седемдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет лева и 

двадесет и четири стотинки) 

 

2. На второ място: Оферта на „Ронос“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 

79 857,30 лв. (седемдесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева и тридесет стотинки) 

 

3. На трето място: Оферта на „Роел-98“ ООД – предложена цена без ДДС в размер 

на 5 781 лв. (пет хиляди седемстотин осемдесет и един лева) 

 

4. На четвърто място: Оферта на „Офис Консумативи“ ООД – предложена цена без 

ДДС в размер 83 620,18 лв. (осемдесет и три хиляди шестстотин и двадесет лева и 

осемнадесет стотинки) 
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5. На пето място: Оферта на Кооперация „Панда“– – предложена цена без ДДС в 

размер на 107 878,58 лв. (сто и седем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и петдесет 

и осем стотинки) 

По обособена позиция № 2 

1. На първо място: Оферта на „Ронос“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 

5 773,40 лв. (пет хиляди седемстотин седемдесет и три лева и четиридесет стотинки) 

 

2. На второ място: Оферта на „Роел-98“ ООД – предложена цена без ДДС в размер 

на 5 781 лв. (пет хиляди седемстотин осемдесет и един лева) 

 

3. На трето място: Оферта на „Офис Консумативи“ ООД – предложена цена без ДДС 

в размер 5 982,50 лв. (пет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки) 

 

X. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 01.06.2017 г. 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:   (п) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

 

Веса Божкова:   (п) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

 

Десислава Лилова:   (п) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

 


