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Р Е Ш Е Н И Е 
№ АВ-483/11.04.2017 г. 

 

 

На основание чл. 181, т.6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 6 

от ЗОП и след получаване на протоколи на комисията, назначена със Заповед № АВ-

320/06.03.2017 г. на генералния директор на БНР да разгледа и оцени офертите за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР по 

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

БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на почистващи препарати, включени в Списък на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, открита с Решение № АВ-199/10.02.2017г. на 

генералния директор на Българското национално радио 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Обявявам класирането на участниците в проведената процедура „Доставка на 

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

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

почистващи препарати, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“: 

 

1. По Обособена позиция № 1 „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“ 

I-во място: Оферта на „Офис консумативи“ ООД с предложени цени без ДДС  

№ 

по 

ред 

Наименование Изисквания към 

продукта/артикула 

Количество 

(бр.) 

Единична цена 

цена 

Обща 

стойност 

1 Препарат 

абразив 0,500 

мл 

Подходящ за  кухня и 

фаянсови повърхности 

60  1,05 лв. 63,00 лв. 

2 Салфетки 

1п./100бр. 

Целулозни, бели 33х33см. 800  1,90 лв. 1520,00 лв. 

3 Кърпи за лице 

1оп./100бр 

Целулозни, двупластови в 

кутия 20х21см. 

600  2,75 лв. 1650,00 лв. 

4 Сгънати кърпи за 

ръце - пакет 

Целулозни, размер 20х25 см. 850  2,75 лв. 2337,50 лв. 

5 Метла - 

обикновена с 

дървена дръжка 

Дължина на дръжката 90 см 25  7,00 лв. 175,00 лв. 

 

6 Тоалетна хартия 100% рециклирана, 

двупластова или трипластова, 

130 къса, 18.20 м 

55000  0,35 лв. 19250,00 лв. 

7 Лопатка 

пластмаса 

Ширина – 27 см. 25    

Дълбочина – 27 см.    

Височина – 9 см.  2,55 лв. 63,75 лв. 

Дължина на дръжката – 70 см.    

8 Мокри кърпи - 

опаковка 

Антибактериални  150  0,40 лв. 60,00 лв. 
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9 Домакинска 

хартия 

Руло,120м/21,5см 500  6,00 лв. 3000,00 лв. 

10 Ресни за под Памучни ресни за под, 180г 200  1,40 лв. 280,00 лв. 

11 Дръжка за 

ресни за под 

Дължина на дръжката-70 см 60  1,10 лв. 66,00 лв. 

12 Кошче за 

отпадъци 

Метално, с размери: Ø24 см, 

h=28 см. 

55  4,00 лв. 220,00 лв. 

13 Дозатор за течен 

сапун 

Вместимост 1.0 литър. Цвят - 

бял. 

15  11,00 лв. 165,00 лв. 

14 Държател за 

тоалетна х-я 

За 2 ролки тоал. х-я 20  6,00 лв. 120,00 лв. 

15 Перо за 

почистване на 

стъклени 

повърхности 

/малък размер/ 

Лайсна от неръждаема 

стомана с гума 

10  2,90 лв. 29,00 лв. 

16 Перо за 

почистване на 

стъклени 

повърхности 

/голям размер/ 

Лайсна от неръждаема 

стомана с гума 

10  5,00 лв. 50,00 лв. 

17 Попивателна 

кърпа 

Опаковка х 3 бр. 100  1,00 лв. 100,00 лв. 

18 Четки за WC Пластмаса 40  2,60 лв. 104,00 лв. 

19 Кошче за WC Пластмаса, 5 л 25  1,50 лв. 37,50 лв. 

20 Домакинска 

гъба 

Класик 100  0,30 лв. 30,00 лв. 

21 Ръкавици - 

латекс 

Размер М и L 60  1,10 лв. 66,00 лв. 

22 Диспенсър за 

кърпи за ръце 

Вместимост: до 500 кърпи за 

ръце, размер: 340/290/110 мм 

5  25,00 лв. 125,00 лв. 

23 Четка за под Твърд косъм, размери: 

280/50/26 мм  

20  2,10 лв. 42,00 лв. 

24 Чаши за сок 100 

бр./опак. 

Пластмаса, 200 мл 10  2,00 лв. 20,00 лв. 

25 Торбички за 

прахосмукачки - 

опаковка 

В зависимост от вида на 

прахосмукачките 

70  15,00 лв. 1050,00 лв. 

 

Мотиви: Офертата на участника отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор за обособена позиция № 1 и е изготвена съобразно техническата спецификация за 

изпълнение на поръчката. Офертата е оценена по предварително обявения критерий по чл. 70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най – ниска цена“. 

 

2. По Обособена позиция № 2 „Доставка на почистващи препарати, включени в Списък на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“: 

I-во място: Оферта на „Офис консумативи“ ООД с предложени цени без ДДС 

№ 

по 

ред 

Наименование Изисквания към 

продукта/артикула 

Количество 

(бр.) 

Единична цена 

цена 

Обща 

стойност 

1 Течен сапун х 5 л Подходящ за ползване с 700 6,10 лв. 4270,00 лв. 
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дозатори, 5.5 РН на кожата, 

ароматизиран. 

2 

Препарат за 

подови 

повърхности х 

1л. 

Концентрат, течен, 

ароматизиран. Да е 

подходящ за премахване на 

силни замърсявания. 

Биоразградимост на 

повърхностноактивните 

вещества: 90% min(Директива 

82/242/ЕИО) 

450 

2,00 лв. 900,00 лв. 

3 

Препарат за 

почистване на  

стъкла и гладки 

повърхности 1л 

Концентрат, течен, 

ароматизиран, летлив, бързо 

съхнещ,без да оставя следи. 

Биоразградимост на 

повърхностноактивните 

вещества: 90% min (Директива 

82/242/ЕИО) 

180 

3,10 лв. 558,00 лв. 

4 

Препарат за 

почистване на 

дърво 

Спрей, 300мл. 170 

9,40 лв. 1598,00 лв. 

5 

Препарат 

обезмаслител 

1л 

Концентрат за премахване на 

мазнини с разтвор минимум 

1:5 , упорити петна и 

почистване на много силно 

замърсени повърхности. 

265 

5,40 лв. 1431,00 лв. 

6 

Препарат за 

почистване на 

кожа 1 л. 

Концентрат, безцветен, течен, 

ароматизиран. Да е 

подходящ за  почистване на 

кожени дивани. 

20 

5,00 лв. 100,00 лв. 

7 

Препарат за 

санитарни 

помещения 1л, 

киселина 

Концертрат за почистване с 

разтвор минимум 1:4, 

дезинфекция и с дълготрайно 

противобактериално 

действие, Биоразградимост 

на повърхностноактивните 

вещества: 90% min(Директива 

82/242/ЕИО) 

397 

1,20 лв. 476,40 лв. 

8 

Препарат за 

отпушване на 

канали 1 л 

Концентрат,осигуряващ  

съвършено изчистване на 

всички отложени нечистотии и 

проходимост на тръбите 

50 

2,75 лв. 134,50 лв. 

9 
Препарат за 

съдове 1л 

Концентрат за измиване на 

съдове и прибори с 

неутрално pH, ефективен 

срещу мазнините. 

Биоразградимост на 

повърхностноактивните 

вещества: 90% min(Директива 

82/242/ЕИО) 

180 

1,40 лв. 252,00 лв. 

10 Кърпи за прах Микрофибърни 30х30 см. 500 1,20 лв. 600,00 лв. 

11 Чували PVC 
Черен, с фалти-80/110 см, 

130л, дебелина 80 микрона 
4000 

0,50 лв. 2000,00 лв. 

12 
Чували за смет 

30 бр./ролка 
 без връзки - 35 л. 50X60см 1500 

1,30 лв. 1950,00 лв. 

13 Белина 5л. 

Концентрат разтвор минимум 

1:20, ароматизирана, 

биоразградимост на 

70 

5,50 лв. 385,00 лв. 
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повърхностноактивните 

вещества: 90% min(Директива 

82/242/ЕИО) 

14 Кофа с цедка 
материал: пластмаса, с 

овална форма; 
15 

5,00 лв. 75,00 лв. 

15 
Прах за пране 1 

кг 
За автоматична пералня 70 

2,10 лв. 147,00 лв. 

16 
Сапунчета-

хотелски 

Опаковка прозрачно фолио, 

12 г 
600 

0,20 лв. 120,00 лв. 

17 

Таблетки за 

съдомиялна м-

на  

Опаковка минимум 110 бр. 20 

50,00 лв. 1000,00 лв. 

 

Мотиви: Офертата на участника отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор за обособена позиция № 2 и е изготвена съобразно техническата спецификация за 

изпълнение на поръчката. Офертата е оценена по предварително обявения критерий по чл. 70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най – ниска цена“. 

 

II. Определям за изпълнител на обществената поръчката следните участници, с които да 

бъдат сключени договори за изпълнение на обществената поръчка: 

 

1. За Обособена позиция № 1 – „Офис консумативи“ ООД; 

 

2. За Обособена позиция № 2 - „Офис консумативи“ ООД. 

 

III. Отстранявам от процедурата следните участници: 

„Ай Енд Ди Билд“ ООД 

Основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на условия, посочени в 

обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието на 

производителя със стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2005 

или еквивалентна система за опазване на околната среда, каквото е изискването, посочено в т. 

III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.3. от документацията за обществената поръчка и съгласно 

Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП; 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието на 

производителя със стандарти за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно 

стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, каквото е изискването, посочено в т. III.1.3. от 

обявлението и Раздел V, т. 3.4. от документацията за обществената поръчка и съгласно 

Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП. 
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„Марвипак“ ЕООД 

Основание: чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 9 и чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП и във връзка с 

Раздел V, т. 3.3 и т.3.4. от документацията за обществената поръчка 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на условия, посочени в 

обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието на 

производителя със стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2005 

или еквивалентна система за опазване на околната среда, каквото е изискването, посочено в т. 

III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.3. от документацията за обществената поръчка и съгласно 

Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП; 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието на 

производителя със стандарти за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно 

стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, каквото е изискването, посочено в т. III.1.3. от 

обявлението и Раздел V, т. 3.4. от документацията за обществената поръчка и съгласно 

Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП. 

 

Кооперация „Панда“ 

Основание: чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 9 и чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП и във връзка с 

Раздел V, т.3.4. от документацията за обществената поръчка 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, а именно – участникът не е представил - копие от сертификат, който 

удостоверява съответствието на производителя със стандарти за управление на здравето и 

безопасността при работа, съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, за да 

установи съответствието си с изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 

3.4. от документацията за участие в процедуратa 

IV. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.  

 

V. На основание чл. 42, ал. 2, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП решението 

да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на БНР на интернет 

страницата https://www.profilnakupuvacha.com/1470,11616 в деня на изпращането му на 

участниците.  

 

VI. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от получаването му, 

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

      (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

       АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

       ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 


