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ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 ОТ ЗОП
1 -

А:

27.04.2021 година

П Р О Т О К О Л  №1

от работата на Комисията, назначена със Заповед № 348 /16.04.2021 г.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП

за разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена 
поръ*чка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с 
предмет: „Доставка на канцеларски материали и копирна.хартия по спецификация 
за нуждите на Окръжна прокуратура -  Варна, Окръжен следствен отдел при 
Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура -  Варна, ТО -  Девня към 
Районна прокуратура -  Варна и ТО -  Провадия към Районна прокуратура -  Варна“ 
по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и копирна 
хартия по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура -  Варна, Окръжен 
следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура -  Варна, 
ТО -  Девня към Районна прокуратура -  Варна и ТО -  Провадия към Районна 
прокуратура -  Варна“.

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в 
списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т. 1 от ЗОП за нуждите на Окръжна 
прокуратура -  Варна, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна, 
Районна прокуратура -  Варна, То -  Девня към Районна прокуратура -  Варна и ТО -  
Провадия към Районна прокурату ра - Варна“

Комисията е назначена от възложителя на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП, 
във вр ’ ППЗОП и е _в_състав;___  ____

На 16.04.2021 г., комисията започна работа в 14:00 часа в сградата на 
Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура -  Варна, гр. Варна, ул. „Георги 
Атанасов“ 2, ет.З, кабинет 318 за декриптиране, разглеждане и оценка на 
постъпилите оферти за избор на изпълнител на горепосочената обществена 
поръчка.

Заличено на основание чл.37 ЗОП
и помощник

1. Ем|
2. Ма|
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Съгласно предварително обявеното условие на Възложителя, участниците 
трябва да представят мостри по посочени в документацията позиции от 
техническите предложения за изпълнение по обособените позиции на обществената 
поръчка.

На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП частите от офертата, които не са 
получени чрез електронни средства, се отварят на публично заседание на комисията 
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците 
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване на посочения административен адрес на 
възложителя в посоченото време.

Председателят на комисията откри публичното заседание, обяви заповедта за 
назначаване на комисията и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

На публичното заседание присъства представител на участник подал оферта и 
по двете обособени позиции на обществената поръчка.

Упълномощеният представител на участника се вписа в „Списък на 
представителите на фирмите присъстващи на публичното заседание“.

Обявено бе, че решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете 
й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с 
особено мнение и писмено излага мотивите си.

За работата на комисията се съставя протокол за разглеждането и оценката на 
офертите и за класирането на участниците.

Председателя на комисията обяви дневния ред на публичната част от 
заседанието:

1. Приемане на представените от участниците мостри.
2. Декриптиране на офертите на участниците.

Председателят на комисията получи подадените от участниците в срок до 
15.04.2021 г. - 17:00 часа (както е обявено в документацията за обществената 
поръчка) мостри, за което се състави и подписа протокол. Мостри в запечатани 
непрозрачни опаковки/кашони/ са представили:

№Участник в обществената поръчка 
представил мостри по съответната 
обособена позиция

Входящ номер на мострите 
по съответната обособена 
позиция

Дата и час на приемане на 
мострите по съответната 
обособена позиция

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
1 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД А-123/12.04.2021 Г.

12.04.2021-10,11 часа

2
ОФИС ТРУП БЪЛГАРИЯ АД А-137/15.04.2021 Г. 15.04.2021-16,36 часа
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3 ТРАНС КО 04 ЕООД А-133/15.04.2021 Г. 15.04.2021-13,15 часа

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
4 ОФИС ТРЕИД БЪЛГАРИЯ ЕООД А-124/12.04.2021 Г. 12.04.2021-10,21 часа

5 ТРАНС КО 04 ЕООД А-134/15.04.2021 Г. 15.04.2021-13,25 часа

Членовете на комисията се запознаха с получените запечатани 
непрозрачни опаковки, в които участниците са представили своите мостри, 
съгласно изготвения протокол.

В изпълнение на чл. 97 ал.4 от ППЗОП -  мострите, като част от 
техническите предложенията за изпълнение на поръчката се подписаха от тримата 
членове на комисията, както и от присъстващия представител на участниците по 
двете обособени позиции.

Председателят и членовете на комисията пристъпиха към запознаване с 
получените оферти за участие в обществената поръчка в хранилището на ЦАИС 
ЕОП към преписката.

Установи се, че за участие в обществената поръчка, чрез платформата по 
чл. 39а, ал. 1 от ЗОП са подадени оферти, както следва:

В определения като краен срок за получаване на оферти до 23:59 ч. на 
15.04.2021 г., в ЦАИС ЕОП са получени следните оферти: ___________ _________

№ о ф е р т а
№ У ч а с т н и к Д е к р и п т и р а н а  

о т  у ч а с т н и к
Д а т а  и ч а с  
н а  п о д а в а н е

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

■ OF381675
ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД 16 апр 2021 

(петък)
8:15:08

14 апр 2021
(сряда)
11:59:14

2 OF389301 ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД

16 апр 2021 
(петък)
9:36:55

15 апр 2021
(чет)
16:01:49

3 OF383293 ТРАНС КО 04 ЕООД
16 апр 2021 
(петък)
8:29:23

15 апр 2021
(чет)
16:56:58

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

5
OF381684 ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД

16 апр 2021
(петък),
8:15:53

14 апр 2021
(сряда),
11:56:01

6 OF383293 ТРАНС КО 04 ЕООД
16 апр 2021
(петък),
8:29:23

15 апр 2021
(чет),
16:56:58

Комисията установи, че всички участници са декриптирали своите оферти 
по обособените позиции.

След запознаване с подалите оферти участници, членовете на комисията 
попълниха и подписаха декларации по чл. 97, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 51,
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ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.
Председателят на комисията декриптира получените оферти за участие в 

обществената поръчка по обособените позиции.
След декриптиране на получените оферти, в публичната преписка на 

обществената поръчка, автоматично се визуализираха участниците в процедурата, 
датата и часа на подаване на офертите, както и ценовите им предложения, съгласно 
функционалността на ЦАИС ЕОП и реда за възлагане на обществената поръчка - 
събиране на оферти с обява.

Комисията взе решение да разглежда представените оферти, отделно за 
всяка обособена позиция, предвид функционалността на ЦАИС ЕОП, реда 
провеждане на обществената поръчка — събиране на оферти с обява и 
предварително обявените условия на Възложителя, с което приключи публичната 
част на заседанието.

След извършване на тези си действия, ж комисията пристъпи към 
разглеждане на документите представени от участниците по обособена позиция №1 
„Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за 
нуждите на Окръжна прокуратура -  Варна, Окръжен следствен отдел при Окръжна 
прокуратура - Варна, Районна прокуратура -  Варна, ТО -  Девня към Районна 
прокуратура -  Варна и ТО -  Провадия към Районна прокуратура -  Варна“ за 
съответствието им с изискванията за лично състояние и поставения критерий за 
подбор от Възложителя. Тези действия ще бъдат извършвани по ред на постъпване 
на офертите в ЦАИС ЕОП.

1. „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД

Към постъпилата офертдхп\ ОсЬИГ k:Qti£:xzAXAT:Liiip|« ООД са представени 
п е - F-ЕППП, съответно от А 3ал"ченонаосн чл :37от30п ~ юв,
Пг Заличено на осн.чл.37 от ЗОП иев. От данните публикувани в Агенцията по 
вписванията, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска 
цел, комипш1тя vr/панови, че дружеството се представлява от Е Заличено на осн 

.чл.37отЗОП >авители, начин на представляване - заедно и/ли поотделно. 
Във връзка с гореописаните обстоятелства и разпоредбите на чл. 40 от ППЗОП, в 
който е посочено кои са лицата, за прилагането на основанията за отстраняване по 
чл. 54 от ЗОП, комисията взе решение да разгледа лредставените ЕЕДОП. В 
приложените документи от Пав Заличено на осн.чл.37 от ЗОП гиев са Декларирани 
липсата на основанията за отстраняване от ооществената поръчка и съответствие с 
поставения от Възложителя критерий за подбор. В ЕЕДОП са декларирани доставки 
с посочване на получатели и стойност на изпълнените доставки в съответните 
периоди. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител/и при 
изпълнение на доставките предмет на възлагане с обществената поръчка.

След като установи описаните обстоятелства, комисията единодушно 
реши, че допуска до разглеждане офертата на „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД по 
обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по 
спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура -  Варна, Окръжен следствен 
отдел при Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура -  Варна, ТО -  Девня 
към Районна прокуратура -  Варна и ТО -  Провадия към Районна прокуратура -  
Варна“.
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2. „ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД“

Към офертата на „ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД“ е представен ЕЕДОП, 
подписан от лицето представляващо дружеството.Декларирани са липса на 
основанията за отстраняване. В документа, участникът е декларирал за 
съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор следното:Доставка 
на канцеларски материали и консумативи за нуждите на СБАЛОЗ д-р Марко 
Марков ЕООД Варна, Доставка на канцеларски материали и консумативи за 
нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД, Доставка на канцеларски материали и 
консумативи за нуждите на ОУ Св.Патриарх Евтимий, Доставка на канцеларски 
материали и консумативи за училищни потребности по приложена оферта за ОУ 
Панайот Волов -  Варна, Доставка на канцеларски материали и консумативи за 
СУХНИ Константин Преславски -  Варна. В ЕЕДОП не са декларирани стоките и 
количествата на доставяните по договора канцеларски материали за да може 
комисията да установи съответствие с поставения критерии за подбор в 
обществената поръчка.

Съгласно обявените условия на Възложителя, към участниците е поставен 
критерий за подбор, а именно: опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, 
идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата. Предвид законовите 
разпоредби, в документацията за обществената поръчка е посочено какво ще се 
приема от Възложителя за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка:

„За Обособена позиция № 1, следва да се разбира - Участниците трябва да са 
изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за 
последните три години от датата на подаване на офертата, (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).

Минимално изискване:
Участникът да е изпълнил, минимум една дейност през последните три 

години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета и обема на 
настоящата обществена поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата 
на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

Под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата 
обществена поръчка“ следва да се разбира -  участникът да е изпълнил минимум 
една доставка на следните артикули:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Маркер текст: минимум 100 (сто) броя;
Плик, СЗЛ: минимум 5 000 (пет хиляди) броя;
Самозалепващи хартиени листчета: минимум 300 (триста) броя;
Химикал обикновен: минимум 900 (деветстотин) броя;
Копирна хартия: минимум 1000 пакета.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират 

както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с 
минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на описание на 
доставките, стойностите, датите и получателите.
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При подаване на офертата, съответствието с поставения критерий за 
подбор участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „ Критерии за 
подбор ”, Раздел В.

В така представената информация в ЕЕДОП няма декларирано 
изпълнението на доставки от стоките и количествата посочени от Възложителя като 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка в посочения три 
годишен период. Декларираните данни са за стойността на изпълнение на 
сключените договори на участника.

Предвид посочените констатации по декларираната от участника в 
ЕЕДОП информация и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията единодушно 
взе решения:

-да уведоми участника за констатираните непълнота и несъответствие на 
представената информация в ЕЕДОП с поставения критерий за подбор, чрез 
съобщение в потребителския профил на лицето, определено за контакт по 
поръчката;

-възлага на председателя на комисията да изготви и изпрати съобщение до 
участника, в което да посочи констатациите и да даде на участника срок от 3 
работни дни за отстраняването им.

3. “ТРАНС КО 04“ ЕООД

Към офертата на “ТРАНС КО 04“ ЕООД е представен ЕЕДОП, подписан 
от лицето представляващо дружеството. В документа са декларирани липсата на 
основанията за отстраняване. В ЕЕДОП са декларирани доставки с посочване на 
получатели и стойност на изпълнените доставки в съответните периоди. Комисията 
установи неяснота при посочване на начална и крайна дата по договор за доставка 
„на КМ, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция Миграции", 
посочени са начална дата 29-11-2019 -крайна дата 28-06-2019. Възложителят е 
посочил като критерии за подбор следното: под „изпълнени дейности“ се разбират 
такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения 
по-горе период, от така декларираните данни в ЕЕДОП не може да се получи яснота 
за периода на извършване на доставките.Участникът е декларирал, че няма да 
ползва подизпълнител/и при изпълнение на доставките предмет на възлагане с 
обществената поръчка.

Предвид установената неяснота при посочване на начален и краен 
период и направените констатации за това по декларираната от участника в ЕЕДОП 
информация и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията единодушно взе 
решения:

-да уведоми участника за констатираните непълнота и несъответствие на 
представената информация в ЕЕДОП с поставения критерий за подбор, чрез 
съобщение в потребителския профил на лицето, определено за контакт по 
поръчката;
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-възлага на председателя на комисията да изготви и изпрати съобщение 
до участника, в което да посочи констатациите и да даде на участника срок от 3 
работни дни за отстраняването им.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ОФЕРТИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В 
СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.12 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН 
ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
-  ВАРНА, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ПРОВАДИЯ КЪМ 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“ относно съответствието им с изискванията 
за лично състояние и поставения критерий за подбор от Възложителя. Тези 
действия ще бъдат извършвани по ред на постъпване на офертите в ЦАИС ЕОП. На 
основание чл.12, ал. 3 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, обособена позиция № 2 е 
запазена за участие на лица по чл. 12 от ЗОП. Предвид това обстоятелство, 
спазвайки разпоредбите на закона и условията на Възложителя поставени в 
обществената поръчка, комисията ще пристъпи към разглеждане на офертите на 
участниците, относно критерия - лица отговарящи на изискванията на чл. 12 от 
ЗОП. За да бъдат разглеждани като лица по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, участниците 
следва да отговарят кумулативно на следните условия:

-да са регистрирани като специализирани предприятия и кооперации на 
хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на процедурата 
за възлагане на обществената поръчка;

-най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или 
такива в неравностойно положение;

- в случаите на чл. 194а ал.2, участникът избран за изпълнител трябва да 
докаже, че най-малко 70 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или 
такива в неравностойно положение, и че същите ще са ангажиране в изпълнението 
на поръчката, както и че са изпълнени условията на чл. 12 ал.6 от ЗОП;

-да могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на обществената 
поръчка със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс /чл.12 ал.6 от ЗОП/. 
За изпълнение на условието лицата по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП могат да използват 
подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 
подизпълнителите и третите лица са специализирани предприятия или кооперации 
на хора с увреждания.

Съгласно чл.80 ал.З от ППЗОП при определяне на ресурса по чл.12 ал.6 от 
ЗОП, в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини, 
материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо 
че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания.
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1. „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Към офертата на „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представен 

ЕЕДОП, подписан от лицето представляващо дружеството. В документа са 
декларирани липсата на основанията за отстраняване.В представения от „ОФИС 
ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - ЕЕДОП е декларирано, че дружеството е 
специализирано предприятие и е вписано в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хората с увреждания под № 322/ 21.04.2015 г„ 
съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 
100 и ще изпълни 80% (осемдесет процента) от предмета на поръчката със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. След проверка в публичния 
регистър на декларираното вписване, комисията установи съответствие. Комисията 
разгледа представения документ и констатира, че лицето представляващо 
дружеството е декларирало липсата на основанията за отстраняване и съответствие 
с поставения критерий за подбор в обществената поръчка. Участникът е посочил, че 
няма да ползва подизпълнител/и при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията пристъпи към разглеждане на декларираните данни за съответствието 
им с изискванията за лично състояние и поставения критерий за подбор от 
Възложителя за участници- лица отговарящи на изискванията на чл. 12 от ЗОП. 
Съгласно чл.80 ал.4 от ППЗОП не е налице изпълнение на дейности със собствено 
производство или ресурс, когато специализираните предприятия или кооперации на 
хора с увреждания предоставят на Възложителя без съществена допълнителна 
преработка стоки, доставени от трети лица. От така представеният ЕЕОДОП и 
направената проверка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации 
на и за хора с увреждания и вписаното като дейности на фирмата, комисията не 
може да получи необходимата информация за съответствие на личното състояние 
на участника с посочените критерии за подбор от възложителя, законоустановеното 
в чл. 12 ал.6 от ЗОП, вр.с чл.80 ал.4 от ППЗОП. Предвид посочените констатации и 
за изясняване на констатираната непълнота и несъответствие с поставените 
критерии за подбор, а именно липса на достатъчно данни за преценка за 
съответствие с чл. 12 ал.6 от ЗОП и на основание чл. 67 ал.5 от ЗОП и чл. 97, ал. 5 от 
ППЗОП, комисията единодушно взе решения:

-да уведоми участника за констатираните непълнота и несъответствие на 
представената информация в ЕЕДОП с поставения критерий за подбор, чрез 
съобщение в потребителския профил на лицето, определено за контакт по 
поръчката;

-възлага на председателя на комисията да изготви и изпрати съобщение до 
участника, в което да посочи констатациите и да даде на участника срок от 3 
работни дни за отстраняването им.

2„ТРАНС КО 04“ ЕООД

Към офертата на “ТРАНС КО 04“ ЕООД е представен ЕЕДОП, подписан от 
лицето представляващо дружеството. В документа са декларирани липсата на 
основанията за отстраняване. Комисията разгледа представеният ЕЕДОП от 
„ТРАНС КО 04“ ЕООД и установи: възложителят е поставил в документацията
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следното изискване: за да бъдат разглеждани като лица по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, 
участниците следва да отговарят кумулативно на следните условия: да са 
регистрирани като специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания най-малко три години преди датата на откриване на процедурата за 
възлагане на обществената поръчка;най-малко 30 на сто от списъчния им състав е 
от хора с увреждания или такива в неравностойно положение; в случаите на чл. 
194а ал.2, участникът избран за изпълнител трябва да докаже, че най-малко 70 на 
сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно 
положение, и че същите ще са ангажиране в изпълнението на поръчката, както и че 
са изпълнени условията на чл. 12 ал.6 от ЗОП;да могат да изпълнят най-малко 80 на 
сто от предмета на обществената поръчка със собствени машини, съоръжения и 
човешки ресурс /чл.12 ал.6 от ЗОП/. За изпълнение на условието лицата по чл.12 
ал.1 т.1 от ЗОП могат да използват подизпълнители или да се позовават на 
капацитета на трети лица, ако подизпълнителите и третите лица са специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания. Комисията разгледа 
представения ЕЕДОП и констатира: участникът е декларирал, че е специализирано 
предприятие и има вписване в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания, към Министерство на труда и социалната политика, под № 287 от 
30.03.2015 г. Лицето представляващо участникът е декларирало, че съответният 
процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 33 и 
дружеството може да изпълни най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. След проверка в публичния 
регистър на декларираното вписване, комисията установи съответствие. В 
представения ЕЕДОП са декларирани липсата на основанията за отстраняване от 
обществената поръчки и съответствие с поставения критерий за подбор. 
Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнител/и при изпълнение на 
обществената поръчка.Съгласно чл.80 ал.З от ППЗОП при определяне на ресурса по 
чл. 12 ал.6 от ЗОП, в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи 
за суровини, материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други 
подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания.Съгласно чл.80 ал.4 от ППЗОП не е налице 
изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят 
на Възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от 
трети лица. От така представеният ЕЕОДОП и направената проверка в Регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, комисията 
не може да получи необходимата информация за съответствие на личното 
състояние на участника с посочените критерии за подбор от възложителя, 
законоустановеното в чл. 12 ал.6 от ЗОП, вр.с чл.80 ал.4 от ППЗОП и чл. 194а ал.2 
от ЗОП. Предвид посочените констатации по декларираната от участника в ЕЕДОП 
информация и на основание чл. 67 ал.5 от ЗОП и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе решения:

-да уведоми участника за констатираните непълнота и несъответствие на 
представената информация в ЕЕДОП с поставения критерий за подбор, чрез
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съобщение в потребителския профил на лицето, определено за контакт по 
поръчката;

-възлага на председателя на комисията да изготви и изпрати съобщение 
до участника, в което да посочи констатациите и да даде на участника срок от 3 
работни дни за отстраняването им.

На основание взетите решения в настоящия протокол, председателят на 
комисията на 19.04.2021 година изпрати съобщения до участниците, за които е 
констатирано непълнота и несъответствие на представената информация с 
поставения критерий за подбор, чрез съобщение в потребителния профил на 
лицето, определено за контакт по поръчката. В изпратеното съобщение се посочиха 
констатациите направени от комисията при разглеждане на документите за лично 
състояние и съответствие с поставения критерий за подбор и се посочи срокът за 
тяхното отстраняване определен в чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.

На 23.04.2021 г. след изтичане срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията 
се събра в редовен състав на свое заседание със задача да разгледа допълнително 
представените документи от участниците по обособени позиции № 1 и № 2.

На 20апр. 2021 година (вторник),в 12:58:03 часа със съобщение в ЦАИС 
ЕОП „ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ“ АД е представило нов ЕЕДОП за обособена 
позиция №1, подписан от лицето, което го представлява. В документа е 
декларирано съответствие с поставения критерий за подбор, а именно: опит в 
изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, със стоки и количества, съгласно изискванията посочени от 
Възложителя в документацията за обществената поръчка.

Като взе предвид представения от участника нов ЕЕДОП и 
обстоятелствата декларирани в него, комисията единодушно реши, че допуска до 
разглеждане офертата на „ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ“ АД по обособена позиция 
№1 „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за 
нуждите на Окръжна прокуратура -  Варна, Окръжен следствен отдел при Окръжна 
прокуратура - Варна, Районна прокуратура -  Варна, ТО -  Девня към Районна 
прокуратура -  Варна и ТО -  Провадия към Районна прокуратура -  Варна“.

Със съобщение на 21.04.2021 г. (сряда), в 11:01:18 часа в ЦАИС ЕОП „Транс 
КО 04“ ЕООД е представило нов ЕЕДОП за обособена позиция №1, в който е 
декларирано съответствие с поставения критерий за подбор от Възложителя. 
Участникът е посочил начална и крайна дата на период на изпълнени доставки в 
определения 3-годишен период на стоки с количества, които отговарят на 
поставените изисквания в документацията за обществената поръчка.

Като взе предвид представения от участника нов ЕЕДОП и обстоятелствата 
декларирани в него, комисията единодушно реши, че допуска до разглеждане 
офертата на „Транс КО 04“ ЕООД по обособена позиция №1 „Доставка на 
канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Окръжна
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прокуратура -  Варна, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна, 
Районна прокуратура -  Варна, ТО -  Девня към Районна прокуратура -  Варна и ТО -  
Провадия към Районна прокуратура -  Варна“.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ 
МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.12 
АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, 
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ 
КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  
ПРОВАДИЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“

Със съобщение на 20 април 2021 (вторник), 10:48:22 в ЦАИС ЕОП „ОФИС 
ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представило следната информация:тъй като не 
можем да докажем съществена преработка на предложените от нас артикули, 
молим Офертата ни по Обособена позиция 2 да се разглежда без референция, като 
специализирано предприятие.

Като взе предвид представения от участника ЕЕДОП и допълнително 
представената информация, комисията единодушно реши, че допуска до 
разглеждане офертата на „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по обособена 
позиция № 2„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В 
СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.12 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН 
ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
-  ВАРНА, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ПРОВАДИЯ КЪМ 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“, на основание чл.12 ал.7 от ЗОП.

Със съобщение от 21 04 2021 (сряда), 11:33:28 г. по обособена позиция № 2 от 
„Транс КО 04“ ЕООД е представена декларация по чл.12 ал.5 и ал.6 от ЗОП. 
Участникът е декларирал следното: „ Представляваният от мен участник е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания по смисъла на 
чл. 48, ал. 1 от Закона за хората с увреждания или техният еквивалент съгласно 
законодателството на държава членка. 2. Представляваният от мен участник, е 
вписан са в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания: „Регистър на 
специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания“, поддържан 
от Агенцията за хората с увреждания под рег.№ 287 от 30.03.2015 г. 3. 
Представляваният от мен участник е с персонал 33 на сто - на хора с увреждания 
или такива в неравностойно положение, от общия брой на персонала в 
предприятието или кооперацията. 4. Представляваният от мен участник, ще 
изпълни най-малко 80 на сто от предмета на обществената поръчка със собствени 
машини, съоръжения и човешки ресурс, като:. “ полето е оставено непопълнено.

Като взе предвид представения от участника ЕЕДОП, декларираната в него 
информация, а именно на въпросите: Какъв е съответният процент работници с
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увреждания или в неравностойно положение? Отговор -33;Ако се изисква, 
посочете по-специално към коя категория или категории работници с увреждания 
или в неравностойно положение спадат въпросните служители. Отговор: 1. 
Представляваният от мен Участник е вписан в регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от Агенцията за 
хората с увреждания, към Министерство на труда и социалната политика, под № 
287 от 30.03.2015 г.; 2. Участникът, когото представлявам, може да изпълни най - 
малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и 
човешки ресурс.; 3. Най -малко 30 на сто от персонала ми се състои от хора с 
увреждания или такива в неравностойно положение и че същите ще са ангажирани 
в изпълнението на поръчката.

Комисията констатира, че в допълнително представената в срок 
информация- Декларация по чл.12 ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът повтаря същите 
обстоятелства вече вписани в ЕЕДОП и не сочи допълнителни данни, които биха 
дали информация за изпълнение на чл.12 ал.6 от ЗОП. Комисията не получи 
необходимата информация за съответствие на декларираните от участника 
обстоятелства в ЕЕДОП, а именно: изпълнението на 80 на сто от предмет на 
поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, с оглед спазване 
разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от ЗОП и в допълнително представената декларация. 
Там в точка 4. „Представляваният от мен участник, ще изпълни най-малко 80 на сто 
от предмета на обществената поръчка със собствени машини, съоръжения и 
човешки ресурс, като: “ участникът не е попълнил данни. Съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 6 от ЗОП, специализираните предприятия или 
кооперациите на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, при 
условие, че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на обществената 
поръчка със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. Съгласно чл. 80, ал. 
3 от ППЗОП, при определяне на ресурса по чл. 12, ал. 6 от ЗОП, в обема на 
собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини, материали, 
енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че 
доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. Съгласно чл. 80, ал. 4 от ППЗОП, не е налице изпълнение на дейности 
със собствено производство или ресурс, когато специализираните предприятия или 
кооперации на хора с увреждания предоставят на Възложителя без съществена 
допълнителна преработка стоки, доставени от други лица. От така представената 
информация, включително и допълнително изисканите данни, комисията не може 
да получи необходимата информация за съответствие на декларираните от 
участника обстоятелства, а именно: изпълнението на 80 на сто от предмета на 
поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс и представената 
оферта, с оглед спазване разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от ЗОП.

Комисията заключи, че участникът „Транс КО 04“ ЕООД не е представил 
допълнителни документи за изпълнение на дейности според изискванията на чл.12 
ал.6 от ЗОП, а именно: изпълнението на 80 на сто от предмета на поръчката със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, както и не доказа възможността 
и не представи доказателства, че ще ползва подизпълнители или капацитета на 
трети лица, ако същите са специализирани предприятия и кооперации на хора с
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увреждания.

Като взе предвид представения от участника ЕЕДОП и допълнително 
представената декларация, комисията единодушно реши, че допуска до 
разглеждане офертата на „Транс КО 04“ ЕООД по обособена позиция № 
2„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА 
НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.12 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, 
ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  
ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ПРОВАДИЯ КЪМ РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“, на основание чл.12 ал.7 от ЗОП.

Мотиви: Възложителят е посочил в документацията за обществената 
поръчка:участниците следва да отговарят кумулативно на следните условия:да са 
регистрирани като специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания най-малко три години преди датата на откриване на процедурата за 
възлагане на обществената поръчка;най-малко 30 на сто от списъчния им състав е 
от хора с увреждания или такива в неравностойно положение;да могат да изпълнят 
най-малко 80 на сто от предмета на обществената поръчка със собствени машини, 
съоръжения и човешки ресурс /чл.12 ал.6 от ЗОП/. За изпълнение на условието 
лицата по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП могат да използват подизпълнители или да се 
позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите и третите лица са 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в случаите на 
чл. 194а ал.2 ЗОП, участникът избран за изпълнител трябва да докаже, че най-малко 
70 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в 
неравностойно положение, и че същите ще са ангажиране в изпълнението на 
поръчката, както и че са изпълнени условията на чл. 12 ал.6 от ЗОП;Съгласно чл.80 
ал.З от ППЗОП при определяне на ресурса по чл.12 ал.6 от ЗОП, в обема на 
собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини, материали, 
енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че 
доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания.Съгласно чл.80 ал.4 от ППЗОП не е налице изпълнение на дейности със 
собствено производство или ресурс, когато специализираните предприятия или 
кооперации на хора с увреждания предоставят на Възложителя без съществена 
допълнителна преработка стоки, доставени от трети лица.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №1 „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА 
ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 
-  ВАРНА, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - 
ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ТО -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА
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ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТО -  ПРОВАДИЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
-  ВАРНА“

Комисията започна работа по предложенията на участниците, за които е 
установено, че отговорят на изискванията за лично състояние и поставения 
критерий за подбор. Действията ще бъдат извършвани по реда на постъпване на 
офертите. Комисията установи, че всички участници са представили мостри, в 
изпълнение на изискванията в документацията на възложителя, за което са 
съставени приемо-предавателни протоколи, приобщени към документацията на 
обособената позиция.

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка всеки 
участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

1. „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ЕООД

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката подадено от участника и установи, че 
същото съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 
Посочена е марка/ модел на съответните артикули.

Офериран срок на доставка в работни дни след заявка 1 /един/ работен ден.
Към техническото предложение на участника са предоставени мостри. 

Участникът е приложил списък, приемо-предавателен протокол и входящ номер от 
деловодната система на Възложителя за представените мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на мострите с 
оферираните артикули, предлаган марка/ модел на съответния артикул и 
изискванията на възложителя в предварително обявените условия, в техническите 
спецификации и документацията на обществената поръчка. Предоставени са 
мостри по всички позиции по изискването на възложителя, а именно: Позиция № 13
-  „Лепило сухо 8 г р “; Позиция № 22 -  „Химикалки автоматични, среден клас“, 
Позиция № 23 - Ролер-тънкописец - 0.4 мм, капачка с цвета на мастилото, Позиция 
№ 24 - Текст маркери- със скосен връх, за маркиране на текст върху копирна, 
химизирана и факс хартия, високоустойчив на изсъхване връх, гама от ярки 
цветове, единични-червен, Позиция № 34 -  „Перфоратори с рамо 20-25 листа; 
метален корпус, с ограничител, маркировка за център , Позиция № 36 - „Телбод 
машинка до 25 листа, метален корпус“ Позиция № 45 -  „Мастило за механизъм, 
цветна гама - синьо, черно и червено, 25 мл. -Позиция № 48 -  „Хартия за копирни 
машини и лазерни принтери за двустранно печатане: 80г/м2; 500 л. в пакет; формат 
А4. Клас В+ ; Белота 100-110%; Плътност 90-99%; Дебелина-мин. 100 микрометра; 
Непрозрачност - мин. 90%; Грапавост < 250 мл/мин; Съдържание на влага- 
3.5-5.3%.“

Комисията установи, че представените мостри съответстват на посочените в 
техническото предложение марка/модел на съответните позиции. При разглеждане 
на представените мостри с изискванията в Техническата спецификация към
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обществената поръчка участникът е представил по:
Позиция № 13 -  „Лепило сухо 8 гр.“- представена мостра: DOUBLE A PVP / 

Лепило сухо 8 гр.-съответства на техническата спецификация
Позиция № 22 -  „Химикалки автоматични, среден клас“ представена мостра: 

Flex Office FO-08 EASY GRIP /Химикалки автоматични - съответства на 
техническата спецификация

Позиция № 23 - Ролер-тънкописец - 0.4 мм, капачка с цвета на мастилото 
представена мостра: РОЛЕР FO-RB68 / Ролер-тънкописец -0.4 мм, капачка с цвета 
на мастилото,подходящ за писане и върху индигирани копия; цвят черен- 
съответства на техническата спецификация

Позиция № 24 - Текст маркери- със скосен връх, за маркиране на текст върху 
копирна, химизирана и факс хартия, високоустойчив на изсъхване връх, гама от 
ярки цветове, единични-червен, представена мостра SCHNEIDER JOB / Текст 
маркери -  със скосен връх, за маркиране на текст върху копирна, химизирана и факс 
хартия, високоустойчив на изсъхване връх, червен- съответства на техническата 
спецификация

Позиция № 34 -  „Перфоратори с рамо 20-25 листа; метален корпус, с 
ограничител, маркировка за център, представена мостра: KANGARO PERFO-30 / 
Перфоратори с рамо 30 листа; метален корпус, с ограничител, маркировка за 
център, цвят зелен- съответства на техническата спецификация

Позиция № 3 6 -  „Телбод машинка до 25 листа, метален корпус“ представена 
мостра KANGARO DS-35 / Телбод машинка до 25 листа, метален корпус- 
съответства на техническата спецификация

Позиция № 45 -  „Мастило за механизъм, цветна гама - синьо, черно и 
червено, 25 мл. представени мостри TRODAT 7011 / Мастило тампонно за 
механизъм синьо, черно и червено три броя по 25 мл.- съответства на техническата 
спецификация

Позиция № 48 -  „Хартия за копирни машини и лазерни принтери за 
двустранно печатане: 80г/м2; 500 л. в пакет; формат А4. Клас В+ ; Белота 100-110%; 
Плътност 90-99%; Дебелина-мин. 100 микрометра; Непрозрачност - мин. 90%; 
Грапавост < 250 мл/мин; Съдържание на влага- 3.5-5.3%.“-представена мостра: 
DOLPHIN EVERYDAY А4 / Хартия за копирни машини и лазерни принтери за 
двустранно печатане: 80г/м2; 500 л. в пакет; формат А4. Клас В+ ; Белота 108%; 
Плътност 93%; Дебелина -  107 микрометра; Непрозрачност - 95%; Грапавост < 250 
мл/мин; Съдържание на влага -4.11 %- съответства на техническата спецификация.

След като разгледа техническото предложение на участника и 
съответствието на представените мостри с предварително обявените условия на 
възложителя и техническата спецификация комисията взе следното решение:

1. Допуска офертата на участника „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ЕООД 
до следващия етап на процедурата -  разглеждане на ценовото предложение на 
участника.

Мотиви: Техническото предложение ведно с представените към него 
мостри е изготвено съобразно техническата спецификация и документацията за 
участие в процедурата - отговаря на предварително обявените изисквания на
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възложителя за изпълнение на поръчката.

2. „ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ“ АД

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката подадено от участника и установи:

Офериран срок на доставка в работни дни след заявка 1 /един/ работен ден.

Участникът е подал техническо предложение за изпълнение на поръчката по 
образец на възложителя. Комисията установи, следните несъответствия:

В ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява:

На редове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 62, 63, 64, 65, 66 от техническото 
предложение от обособената позиция, в колона: „Предлагам марка/ модел на 
съответния артикул“ участникът не е посочил марка/ модел на предлаганите от 
него артикули, а е попълнил техническите характеристики, поставени от 
възложителя, както е видно:

-На ред № 1, участникът не е декларирал Предлагам марка/ модел на 
съответния артикул, а е посочил техническите характеристики изискани от 
възложителя: Плик бял С5 80g, 162x229 mm, фон, СЗЛ с лента, оп. 500

-На ред № 2, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик бял С5 
80g, 162x229mm, десен проз, фон, СЗЛ лента, оп. 500

- На ред № 3, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик бял 
С6, 80g,l 14x162mm,фон, СЗЛ с лента, оп.1000

- На ред № 4, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик бял 
С4 80g, 324x229 mm 90гр.СЗЛ по дългата страта, оп.250

-На ред № 5, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаганите от него, а е посочил техническите характеристики: Плик Е4 
120g,300x400mm,бял с лента, опЮ

-На ред № 6, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик Е4 
120g,300x400mm, кафяв, СЗЛ, с разшир.40мм, оп250

-На ред № 7, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик бял 
DL 110/220мм 80g^oH, десен прозорец, СЗЛ с лента, опЮО

-Наред № 15, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Лепяща 
опаковъчна лента безцветна, 50 mm х 66 m 40mic

-Наред №16,  участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаганите от него, а е посочил техническите характеристики: Лепяща
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канцеларска лента 12 mm х 10 m безцветна
-На ред № 62, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 

артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик с цип, 
прозрачен 30/40

-На ред № 63, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик с цип, 
прозрачен 21/27

-На ред № 64, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаган от него, а е посочил техническите характеристики: Плик с цип, 
прозрачен 15/18

-На ред № 65, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаганите от него, а е посочил техническите характеристики: Плик с 
цип, прозрачен 9/11

-На ред № 66, участникът не е декларирал марка/ модел на съответния 
артикул, предлаганите от него, а е посочил техническите характеристики: Канап 
чиле -  вилка 80г

В изпълнение на чл.107 т.2 буква“ а „ от ЗОП, с мотива, че участникът е 
представил Техническо предложение, което не отговаря на предварително 
обявените условия в обществената поръчка и изискванията на Възложителя 
посочени в техническата спецификация, Комисията реши:

1 .Предлага на Възложителя да отстрани от участие в обществената поръчка 
за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по 
спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура -  Варна, Окръжен следствен 
отдел при Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура -  Варна, ТО -  Девня 
към Районна прокуратура -  Варна и ТО -  Провадия към Районна прокуратура -  
Варна“, участникът,, ОФИС ТРУП БЪЛГАРИЯ“ АД на основание чл. 107, т. 2, 
буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Техническото предложение на участника „ ОФИС ТРУП 
БЪЛГАРИЯ “ АД не е изготвено съобразно техническата спецификация и 
документацията за участие в процедурата, не отговаря на предварително обявените 
изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. На редове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,15, 16, 62, 63, 64, 65, 66 от техническото предложение, в колона: „Предлагам 
марка/ модел на съответния артикул“ участникът не е посочил марка/ модел на 
предлаганите от него артикули, с което не е изпълнил предварително обявените 
условия за изпълнение на поръчката.

3. „ТРАНС КО 04“ ЕООД

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката подадено от участника и установи, че 
същото съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 
Посочена е марка/ модел на съответните артикули.
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Офериран срок на доставка в работни дни след заявка 1 /един/ работен ден.

Към техническото предложение на участника са предоставени мостри.

Към техническото си предложение, участникът е представил декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, в която е 
посочено, че информацията съдържаща се в колона „Предлагаме марка/ модел на 
съответния артикул“ в Техническото предложение, както и представените мостри, 
да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Участникът е 
приложил списък, приемо -предавателен протокол и входящ номер от деловодната 
система на Възложителя за представените мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на мострите с 
оферираните артикули, предлаган марка/ модел на съответния артикул и 
изискванията на възложителя в предварително обявените условия, в техническите 
спецификации и документацията на обществената поръчка. Предоставени са 
мостри по всички позиции по изискването на възложителя, а именно: Позиция № 13 
-  „Лепило сухо 8 гр.“; Позиция № 22 -  „Химикалки автоматични, среден клас“, 
Позиция № 23 - Ролер-тънкописец - 0.4 мм, капачка с цвета на мастилото Позиция 

№ 24 - Текст маркери- със скосен връх, за маркиране на текст върху копирна, 
химизирана и факс хартия, високоустойчив на изсъхване връх, гама от ярки 
цветове, единични-червен Позиция № 34 -  „Перфоратори с рамо 20-25 листа; 
метален корпус, с ограничител, маркировка за център Позиция № 36 - „Телбод 
машинка до 25 листа, метален корпус“ Позиция № 45 -  „Мастило за механизъм, 
цветна гама - синьо, черно и червено, 25 мл.Позиция № 48 -  „Хартия за копирни 
машини и лазерни принтери за двустранно печатане: 80г/м2; 500 л. в пакет; формат 
А4. Клас В+ ; Белота 100-110%; Плътност 90-99%; Дебелина-мин. 100 микрометра; 
Непрозрачност - мин. 90%; Грапавост < 250 мл/мин; Съдържание на влага- 
3.5-5.3%.“

Комисията установи, че участникът е представил мостри, които не 
съответстват на посочените в техническото предложение марка/модел на 
съответните позиции. Съобразно представената декларация за конфиденциалност 
по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, в която е посочено, че 
информацията съдържаща се в колона „Предлагаме марка/ модел на съответния 
артикул“ в Техническото предложение, както и представените мостри, се счита за 
конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, комисията не може да сочи 
конкретния модел/марка, с които участникът не е изпълнил предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката и ще посочи артикулите по вид. При 
разглеждане на представените мостри с изискванията в Техническата 
спецификация към обществената поръчка участникът е представил за оценка 
следните мостри, по:

Позиция № 45 -  „Мастило за механизъм, цветна гама - синьо, черно и 
червено, 25 мл.: Представени са мостри на три различни модела и марки мастило за 
механизъм, две от тях несъответстващи като модел/марка на посоченото в 
техническото предложение. Трите мостри са с различен грамаж, вид, опаковка и 
различен начин на употреба. Представената за оценка мостра мастило в син цвят е 
различен модел/ марка от посоченият в техническото предложение, с голям
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отвор,без допълнителна защитна капачка, не позволява контрол на изливаното 
количество, което създава затруднения при използването на артикула в работния 
процес. Мострата на мастило с червен цвят е различен модел/марка от посоченият, с 
пожълтял етикет/залепен допълнително с тиксо/,без посочен срок на годност, с 
грамаж по-малък от посоченият от възложителя в техническата спецификация. 
Мострата на мастилото в черен цвят, не отговаря на посоченото от възложителя 
изискване за милилитри в техническото предложение и техническата спецификация 
за изпълнение на обществената поръчка, също без посочен срок на годност на 
артикула.

Предвид констатираното несъответствие на представените мостри с 
техническата спецификация по Позиция № 45 -  „Мастило за механизъм, цветна 
гама - синьо, черно и червено, 25 мл и в изпълнение на чл. 107 т.2 буква“ а „ от ЗОП, 
с мотива, че участникът е представил към Техническото си предложение, мостри, 
който не отговарят на предварително обявените условия в обществената поръчка и 
изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация, Комисията 
реши:

1 .Предлага на Възложителя да отстрани от участие в обществената поръчка 
за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по 
спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура -  Варна, Окръжен следствен 
отдел при Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура -  Варна, ТО -  Девня 
към Районна прокуратура -  Варна и ТО -  Провадия към Районна прокуратура -  
Варна“, участникът „ ТРАНС КО 04“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от 
ЗОП.

Мотиви: Представените мостри по Позиция № 45 — „Мастило за
механизъм, цветна гама - синьо, черно и червено към Техническото предложение 
на участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД не отговарят като посочен модел/марка в 
техническото предложение, не отговорят на изискването за съдържание като 
милилитри, на техническата спецификация и документацията за участие в 
процедурата, не отговарят на предварително обявените изисквания на възложителя 
за изпълнение на поръчката. Участникът е представил мостри, на предлаганите от 
него артикули, с които не е изпълнил предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ 
В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.12 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН 
ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
-  ВАРНА, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ПРОВАДИЯ КЪМ 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците,с представените мостри с цел да установи, дали подалите оферти 
дружества са представили всички изискуеми мостри посочени от Възложителя в 
документацията за обществената поръчка. Действията ще бъдат извършвани по 
реда на постъпване на офертите. Комисията установи, че всички участници са 
представили мостри, в изпълнение на изискванията в документацията на 
възложителя, за което са съставени приемо - предавателни протоколи, приобщени 
към документацията на обособената позиция.

1. „ОФИСТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката подадено от участника и установи, че 
същото съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 
Посочена е марка/ модел на съответните артикули.

Офериран срок на доставка в работни дни след заявка 1 /един/ работен ден.
Към техническото предложение на участника са предоставени мостри. 

Участникът е приложил списък, приемо-предавателен протокол и входящ номер от 
деловодната система на Възложителя за представените мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на мострите с 
оферираните артикули, предлаган марка/ модел на съответния артикул и 
изискванията на възложителя в предварително обявените условия, в техническите 
спецификации и документацията на обществената поръчка. Към техническото 
предложение на участника са предоставени мостри. Комисията оцени 
съответствието на посочените мостри с оферираните артикули като модел/марка 
посочени в техническото предложение и не констатира различия. В техническото 
си предложение участникът е посочил входящия номер получен от Възложителя 
при представяне на изисканите мостри.Предоставени са мостри по всички позиции 
по изискването на възложителя, а именно: Позиция № 1 -  „Папка с надпис 
„Преписка“, с размер 23/33 см., цвят бежов“;Позиция № 2 - „Папка ДЕЛО с връзки и 
текстилен гръб 8 см, цвят бял“;Позиция № 3 -  „Папка с метална машинка, бяла, 
изработена от картон, 300 гр./м2. За документи с формат А4“; Позиция № 4 -  
„Класьор, цветна гама, дебелина на гърба 7-8 см. Формат А4. Корици от РР 
(полипропилен). Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. Прозрачен 
джоб с възможност за смяна на етикета“; Позиция № 5 -  „Класьор, цветна гама, 
дебелина на гърба 5см. Формат А4. Корици от РР (полипропилен). Здрав метален 
механизъм. Заключващ механизъм. Прозрачен джоб с възможност за смяна на 
етикета“; Позиция № 6 - „Папка - джоб за документи, с перфорация, прозрачен, 
формат А4,100 бр. в опаковка, 42 микрона“; Позиция № 8 - „Папка с метална 
машинка, изработена ЦВЕТЕН картон, 300 гр./м2. За документи с формат А4“; 
Позиция № 9 - „Вертикална поставка, картон, скосена, цветна гама,за папка А4“.

Комисията установи, че представените мостри съответстват на посочените в
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техническото предложение марка/модел на съответните позиции. При разглеждане 
на представените мостри с изискванията в Техническата спецификация към 
обществената поръчка участникът е представил по:

Позиция № 1 -  „Папка с надпис „Преписка“, с размер 23/33 см., цвят бежов“ 
МостраЮК Office / Папка с надпис „Преписка“ с размер 23/33 см., цвят бежов- 
съответства на техническата спецификация

Позиция № 2 - „Папка ДЕЛО с връзки и текстилен гръб 8 см, цвят бял“; 
мостра :ОК Office / Папка ДЕЛО с връзки и текстилен гръб 8 см, цвят бял 
съответства на техническата спецификация

Позиция № 3 — „Папка с метална машинка, бяла, изработена от картон, 300 
гр./м2. За документи с формат А4“ Мостра: ОК Office / Папка с метална 
машинка,бяла, изработена от картон, 300 гр./м2. За документи с формат А4 
съответства на техническата спецификация

Позиция № 4 -  „Класьор, цветна гама, дебелина на гърба 7-8 см. Формат А4. 
Корици от РР (полипропилен). Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. 
Прозрачен джоб с възможност за смяна на етикета“; Мостра: NOKI / Класьор, 
цветна гама, дебелина на гърба 8 см. Формат А4. Корици от РР (полипропилен). 
Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. Прозрачен джоб с възможност за 
смяна на етикета-съответства на техническата спецификация

Позиция № 5 -  „Класьор, цветна гама, дебелина на гърба 5см. Формат А4. 
Корици от РР (полипропилен). Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. 
Прозрачен джоб с възможност за смяна на етикета“;Мостра: NOKI / Класьор, 
цветна гама, дебелина на гърба 5см. Формат А4. Корици от РР (полипропилен). 
Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. Прозрачен джоб с възможност за 
смяна на етикета- съответства на техническата спецификация

Позиция № 6 - „Папка - джоб за документи, с перфорация, прозрачен, формат 
А4,100 бр. в опаковка, 42 микрона“;Мостра: OFFIM / Папка - джоб за документи, с 
перфорация, прозрачен, формат А4,100 бр. в опаковка, 42 микрона- съответства на 
техническата спецификация

Позиция № 8 - „Папка с метална машинка, изработена ЦВЕТЕН картон, 300 
гр./м2. За документи с формат А4“; Мостра: ОК Office / Папка с метална машинка, 
изработена от цветен картон, 300 гр./м2.за документи с формат А4- съответства на 
техническата спецификация

Позиция № 9 - „Вертикална поставка, картон, скосена, цветна гама,за папка 
А4“. Мостра: ОК Office / Вертикална поставка, картон, скосена, цветна гама, за 
папка А4- съответства на техническата спецификация

След като разгледа техническото предложение на участника и съответствието 
на представените мостри с предварително обявените условия на възложителя и 
техническата спецификация комисията взе следното решение:

1. Допуска офертата на участника „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД до
следващия етап на процедурата -  разглеждане на ценовото предложение на 
участника.

Мотиви: Техническото предложение ведно с представените към него
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мостри е изготвено съобразно техническата спецификация и документацията за 
участие в процедурата - отговаря на предварително обявените изисквания на 
възложителя за изпълнение на поръчката.

2.„ТРАНС КО 04“ ЕООД

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката подадено от участника и установи, че 
същото съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 
Посочена е марка/ модел на съответните артикули.

Офериран срок на доставка в работни дни след заявка 1 /един/ работен ден.
Към техническото предложение на участника са предоставени мостри.

Към техническото си предложение,участникът е представил декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, в която е 
посочено, че информацията съдържаща се в колона „Предлагаме марка/ модел на 
съответния артикул“ в Техническото предложение, както и представените мостри, 
да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Участникът е 
приложил списък, приемо —предавателен протокол и входящ номер от деловодната 
система на Възложителя за представените мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на мострите с 
оферираните артикули, предлаган марка/ модел на съответния артикул и 
изискванията на възложителя в предварително обявените условия, в техническите 
спецификации и документацията на обществената поръчка. Предоставени са 
мостри по всички позиции по изискването на възложителя, а именно: Позиция № 1 
-  „Папка с надпис „Преписка“, с размер 23/33 см., цвят бежов“;Позиция № 2 - 
„Папка ДЕЛО с връзки и текстилен гръб 8 см, цвят бял“;Позиция № 3 -  „Папка с 
метална машинка, бяла, изработена от картон, 300 гр./м2. За документи с формат 
А4“; Позиция № 4 -  „Класьор, цветна гама, дебелина на гърба 7-8 см. Формат А4. 
Корици от РР (полипропилен). Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. 
Прозрачен джоб с възможност за смяна на етикета“; Позиция № 5 -  „Класьор, 
цветна гама, дебелина на гърба 5см. Формат А4. Корици от РР (полипропилен). 
Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. Прозрачен джоб с възможност за 
смяна на етикета“; Позиция № 6 - „Папка - джоб за документи, с перфорация, 
прозрачен, формат А4,100 бр. в опаковка, 42 микрона“; Позиция № 8 - „Папка с 
метална машинка, изработена ЦВЕТЕН картон, 300 гр./м2. За документи с формат 
А4“; Позиция № 9 - „Вертикална поставка, картон, скосена, цветна гама,за папка 
А4“.

Комисията установи, че участникът е представил мостри, които не 
съответстват на посочените в техническото предложение марка/модел на 
съответните позиции. Съобразно представената декларация за конфиденциалност 
по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, в която е посочено, че
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информацията съдържаща се в колона „Предлагаме марка/ модел на съответния 
артикул“ в Техническото предложение, както и представените мостри, се счита за 
конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, комисията не може да сочи 
конкретния модел/марка, с които участникът не е изпълнил предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката и ще ги посочи по съответни 
позиции на техническата спецификация. При разглеждане на представените мостри 
с изискванията в Техническата спецификация към обществената поръчка по 
обособената позиция участникът е представил за оценка следните мостри, по:

Позиция № 1 -  „Папка с надпис „Преписка“, с размер 23/33 см., цвят бежов“; 
Участникът е представил за оценка мостра по позицията, която не отговаря на 
техническата спецификация и предварително определените условия от
възложителя за изпълнение на поръчката, а именно „Папка с надпис „Преписка“ с 
размер 21/29,7 см., цвят светло кафяв/ капучино “ не съответства на техническата 
спецификация по размер и цвят

Позиция № 2 - „Папка ДЕЛО с връзки и текстилен гръб 8 см, цвят бял 
Участникът е представил за оценка мостра по позицията, която не отговаря на 
техническата спецификация и предварително определените условия от
възложителя за изпълнение на поръчката, а именно Папка ДЕЛО с връзки и
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Предвид констатираното несъответствие в представените мостри по Позиция 
№ 1 -  „Папка с надпис „Преписка“, с размер 23/33 см., цвят бежов“ и Позиция № 2 - 
„Папка ДЕЛО с връзки и текстилен гръб 8 см, цвят бял и в изпълнение на чл.107 т.2 
буква“ а „ от ЗОП, с мотива, че участникът е представил към Техническото си 
предложение, мостри, който не отговарят на предварително обявените условия в 
обществената поръчка и изискванията на Възложителя посочени в техническата 
спецификация, Комисията реши:

1 .Предлага на Възложителя да отстрани от участие в обществената поръчка 
за обособена позиция №2 „Доставка на канцеларски материали, включени в 
списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на Окръжна 
прокуратура -  Варна, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна, 
Районна прокуратура -  Варна, То -  Девня към Районна прокуратура -  Варна и ТО -  
Провадия към Районна прокуратура - Варна“, участникът „ ТРАНС КО 04“ ЕООД 
на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Представените мостри по Позиция № 1 -  „Папка с надпис
„Преписка“, с размер 23/33 см., цвят бежов“ и Позиция № 2 - „Папка ДЕЛО с връзки 
и текстилен гръб 8 см, цвят бял; към Техническото предложение на участника
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„ТРАНС КО 04“ ООД не отговарят на техническата спецификация и 
документацията за участие в процедурата, не отговарят на предварително 
обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. Участникът е 
представил мостри, на предлаганите от него артикули, с които не е изпълнил 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№1 „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, 
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ТО -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТО -  ПРОВАДИЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
-  ВАРНА“

Е „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ЕООД

Комисията извърши проверка на предложеното ценово предложение на 
участника по приложения в ЦАИС ЕОП образец и неговото съответствие с 
посочените изисквания на възложителя. В хода на извършената проверка комисията 
констатира, че участникът е подал ценово предложение в изпълнение на 
предварително обявените условия на възложителя и не се установиха 
несъответствия с приложеният от възложителя образец. Предлаганата от участника 
обща цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката. Не са констатирани 
несъответствия и аритметични грешки.

Общата цена за изпълнение на поръчката е: 21 657,35 лева ( словом: двадесет 
и една хиляди шестстотин петдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни лева ) без 
включен ДДС.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, 
ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.12 АЛ.1 Т.1 ОТ 
ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ОКРЪЖЕН 
СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ КЪМ 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  
ПРОВАДИЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“

1. „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ “ ЕООД

Комисията извърши проверка на предложеното ценово предложение на 
участника по приложения в ЦАИС ЕОП образец и съответствието му с посочените 
изисквания на възложителя. В хода на извършената проверка комисията
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констатира, че участникът е подал ценово предложение в изпълнение на 
предварително обявените условия на възложителя и не се установиха 
несъответствия с приложеният от възложителя образец. Предлаганата от участника 
обща цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката. Не са констатирани 
несъответствия и аритметични грешки.

Общата цена за изпълнение на поръчката е: 10 290,65 лева ( словом: десет 
хиляди двеста и деветдесет лева и шестдесет и пет стотинки ) без включен ДДС.

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ТОЗИ ЕТАП, СЪОБРАЗНО МЕТОДИКАТА 
ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 
ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ТОЗИ ЕТАП 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ 
МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ТО 
-  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТО -  ПРОВАДИЯ КЪМ 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА“

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически 
най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на 
критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Методика за оценка на офертата: основава се на оценка по обективни 

показатели, като се гарантира точно и успешно изпълнение на поръчката.
Класирането на офертите да се извърши по КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

/КО/, изчислена на база на следните показатели:

Показател - П
(наименование)

Относително
тегло

Максималн 
о възможен 
брой точки

Символно
обозначение
( точките по 
показателя)

1 2 3 4
1 .Предложена цена -  П 1 5 0  %  ( 0 ,5 0 ) 10 Т ц
2.Степен на съответствие- 
качество и по-добри 
характеристики на доставките 
/предоставените мостри/ -  П 2

4 0  % ( 0 ,4 0 ) 10 Т с

З.Срок на доставка в работни дни 
след заявка -  П 3

1 0 %  ( 0 ,1 0 ) 10 Т с.д.

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения;
В колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като
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процент от комплексната оценка (до 100%);
В колона № 3 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за 
всички показатели);
В колона № 4 е дадено символното обозначение на точките,.които ще получи 
дадена оферта в конкретен показател.

Начин за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки -  10 и 
относително тегло в комплексната оценка -  0,50.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска ц ен а- 
10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 
най-ниската предложена цена по следната формула:

С min
Т ц = 10 х ------------------, където :

С п
> “ 10” е максималните точки по показателя ;
>  “Cmin.” е най-ниската предложена цена ;
> “СП” е цената на конкретния участник.

Точките по първия показател на конкретния участник се получават по 
следната формула:

П 1 = Т ц х 0,50, където:

> “0,50” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 - “Степен на съответствие - качество и по-добри характеристики 
на доставките /по предоставените от участниците мостри/” на техническото задание 
на възложителя и предложените технически характеристики от участника, с 
максимален брой точки -  10 и относително тегло в комплексната оценка -  0,40.

Мострите са, както следва:

- Позиция № 13 -  „Лепило сухо 8 гр.“;
- Позиция № 22 -  „Химикалки автоматични, среден клас“
- Позиция № 23 - Ролер-тънкописец - 0.4 мм, капачка с цвета на мастилото, 

подходящ за писане и върху индигирани копия; цвят син, черен.
- Позиция № 24 - Текст маркери- със скосен връх, за маркиране на текст върху 

копирна, химизирана и факс хартия, високоустойчив на изсъхване връх, гама 
от ярки цветове, единични - червен.

- Позиция № 34 -  „Перфоратори с рамо 20-25 листа; метален корпус, с 
ограничител, маркировка за център“;
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- Позиция № 36 - „Телбод машинка до 25 листа, метален корпус“;
- Позиция № 45 -  „Мастило за механизъм, цветна гама - синьо, черно и 

червено, 25 мл.
-Позиция № 48 -  „Хартия за копирни машини и лазерни принтери за 

двустранно печатане: 80г/м2; 500 л. в пакет; формат А4. Клас В+ ; Белота 
100-110%; Плътност 90-99%; Дебелина-мин. 100 микрометра; Непрозрачност - 
мин. 90%; Грапавост < 250 мл/мин; Съдържание на влага- 3.5-5.3%.“

Максималният брой точки получава офертата, която е с технически 
характеристики еднакви на техническото задание на възложителя. Точките по 
показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблица 
№ 1.

Таблица № 1 за показател П 2

Артикули Съответствие/по добри 
качествени 

характеристики на 
предоставените мостри

Точки

1 2 3

1. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник...
Наименование на фирмата:

От 7 до 8 качествени артикули 10 точки (десет точки)

2. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник...
Наименование на фирмата:

От 5 до 6 качествени артикули 8 ТОЧКИ (осем точки)

3. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник...
Наименование на фирмата:

От 3 до 4 качествени артикули

6 точки (ш естточки )

4. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник...

От 1 до 2 качествени артикули
4 ТОЧКИ (четири точки)
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Наименование на фирмата:

Максимално възможни точки, които може да получи участник по 
този показател
“Степен на съответствие” -  Т с

10 десет точки

В колона № 1 възложителят посочва наименованието на фирмата с
характеристики, които са от значение при оценката на съответствието с 
техническата спецификация.
В колона 2 се посочват броя на артикулите с най-добри характеристики и 
съответствие с техническото задание.
Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 3, трябва 
да е равна на 10 точки.
Точките по втория показател на п- я участник се получават по следната формула:

П 2 = Т с х 0,40, където:

^  “0,40” е относителното тегло на показателя.

Показател 3 -  “ Срок на доставка в работни дни след заявка ”, с максимален 
брой точки -  10 и относително тегло - 0,10.

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най- 
кратък срок за доставка в работни дни след заявка от страна на Възложителя. 
Оценка показател П 3 ; срок на доставка в работни дни след заявка - максимален 
брой точки - 10 т.

Т с.д. = Т с.д. минимален/ Т с.д. конкретен участник х 10, където:

Т с.д. минимален е най-краткия срок за доставка от офертите на всички 
участници;

Т с.д. конкретен участник е срок за доставка, предложен от оценявания 
участник

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок за изпълнение на доставката да се оферира в цели 
работни дни, съответно срокът не може да бъде по-кратък от 1 /един/ работен ден. 
При офериране на срок по-кратьк от 1 /един/ работен ден, участника ще бъде 
отстранен.

Точките по третия показател на конкретния участник се получават по 
следната формула:

П з = Т с.д х 0,10, където:

> “0,10” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от 
оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2+ П 3
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Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо 
място.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички предложени цени за изпълнение на поръчката, следва да 
се посочват в лева без включен ДДС, да са различни от нула и да са записани 
най-много до втория знак след десетичната запетая.

Всички предложени числа трябва да са положителни числа.
Предложените от участниците цени са обвързващи за целия срок на 

изпълнение на поръчката.
В процеса на оценяването, всички получени резултати, в следствие на 

аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната 
запетая.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 1 до 4 
(включително), вторият знак остава непроменен.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 
(включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към 
по-голямата цифра.

Неспазването на горепосочените условия е основание за отстраняване от 
участие в процедурата.

На първо място се класира участникът с най- голяма стойност на комплексната 
оценка /максимално възможната е 10 т ./. Останалите оферти заемат места в 
класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

В случай, че две или повече оферти получат равен брой точки на комплексните 
си оценки, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по - изгодни 
предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена.
2. по-кратък срок на доставка.

Предвид обстоятелството, че „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД отговаря на 
всички поставени от Възложителя изисквания, комисията единодушно реши, че не 
е приложимо използването на посочената методика за оценка, т.к. допуснатия до 
този етап на процедурата участник е само един.

С оглед на гореизложеното комисията класира на първо място участника 
„ОФИС КОНСУМАТИВИ“ООД.

Във връзка е гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да бъде 
определен за Изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с 
предмет“ ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ 
ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, 
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ТО -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТО -  ПРОВАДИЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
-  ВАРНА“, класирания на първо място участник, а именно: „ОФИС
КОНСУМАТИВИ“ ООД.

Мотиви: Предложената от участника „Икономически най - изгодна
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оферта“ при оптимално съотношение „качество/цена“ е избрана съгласно чл. 70, 
ал. 2, т. 3 от ЗОП, съобразно Техническото предложение ведно с представените към 
него мостри, предложената обща цена за изпълнение на поръчката, техническата 
спецификация, документацията за участие в процедурата и отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 
ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ТОЗИ ЕТАП 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ 
МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 12 
АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, 
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ 
КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  
ПРОВАДИЯ КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически 
най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий 
за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 
3 от ЗОП.

Методика за оценка на офертата: основава се на оценка по обективни 
показатели, като се гарантира точно и успешно изпълнение на поръчката.

Класирането на офертите да се извърши по КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА /КО/, 
изчислена на база на следните показатели:

П оказател  - П

(наименование)

О тносите 
лн о  тегло

М акси м а
лно

възм ож е 
н брой 
гонки

С им волн о
обозначение

( точките по показателя)

1 2 3 4

1 .П р ед л о ж ен а  ц ен а  -  П  i 5 0 %

( 0 ,50 )

10 Т ц

2 .С теп ен  на с ъ о тв етств и е - к ач еств о  и 
п о -д о б р и  х ар ак тер и сти к и  на д о ст а в к и те  

/п р е д о с та в е н и те  м о стр и / -  П  2

4 0 %

(0 ,4 0 )

10 Т е

З .С р о к  на д о ст а в к а  в р аб о тн и  д н и  сл ед  

за я в к а  -  П  з

1 0 %

( 0 , 10)

10 Т  с.д.

В колона №  1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона №  2 са 
посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка
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(до 100%); в колони №  3 са посочени максимално възможният брои точки (еднакъв за всички 
показатели); в колона №  4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи 
дадена оферта в конкретен показател.

Начин за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки -  10 и относително 
тегло в комплексната оценка -  0,50.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена -  
10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 
най-ниската предложена цена по следната формула:

С min
Т ц = 10 х ------------------, където :

С п
“ 10” е максималните точки по показателя ;
“Cmin.” е най-ниската предложена цена ;
“Сп” е цената на конкретния участник.

Точките по първия показател на конкретния участник се получават по следната 
формула:

П 1 = Т ц х 0,50, където:
“0,50” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 - “Степен на съответствие - качество и по-добри характеристики 

на доставките /по предоставените от участниците мостри/” на техническото задание 
на възложителя и предложените технически характеристики от участника, с 
максимален брой точки -  10 и относително тегло в комплексната оценка -  0,40. 

Мострите са, както следва:
Позиция № 1 -  „Папка с надпис „Преписка“, с размер 23/33 см., цвят бежов“; 
Позиция № 2 - „Папка ДЕЛО с връзки и текстилен гръб 8 см, цвят бял“; 
Позиция № 3 -  „Папка с метална машинка, бяла, изработена от картон, 300 

гр./м2. За документи с формат А4“;
Позиция № 4 -  „Класьор, цветна гама, дебелина на гърба 7-8 см. Формат А4. 

Корици от РР (полипропилен). Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. 
Прозрачен джоб с възможност за смяна на етикета“;

Позиция № 5 -  „Класьор, цветна гама, дебелина на гърба 5см. Формат А4. 
Корици от РР (полипропилен). Здрав метален механизъм. Заключващ механизъм. 
Прозрачен джоб с възможност за смяна на етикета“;

Позиция № 6 - „Папка - джоб за документи, с перфорация, прозрачен, формат 
А4,100 бр. в опаковка, 42 микрона“;

Позиция № 8 - „Папка с метална машинка, изработена ЦВЕТЕН картон, 300 
гр./м2. За документи с формат А4“;

Позиция № 9 - „Вертикална поставка, картон, скосена, цветна гама,за папка
А4“.

Максималният брой точки получава офертата, която е с технически 
характеристики еднакви на техническото задание на възложителя. Точките по
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показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в 
таблица № 1.

Таблица № 1 за показател П 2

Артикули Съответствие/по добри 
качествени 

характеристики на 
предоставените мостри

Точки

1 2 3

1. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник... 
Наименование на фирмата:

От 7 до 8 качествени 
артикули

10 точки (десет 
точки)

2. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник... 
Наименование на фирмата:

От 5 до 6 качествени 
артикули

8 точки (осем 
точки)

3. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник... 
Наименование на фирмата:

От 3 до 4 качествени 
артикули

6 точки (шест 
точки)

4. Конкретна техническа 
характеристика- оценка за 
съотношение на всички 
предоставени мостри от 
конкретния участник... 
Наименование на фирмата:

От 1 до 2 качествени 
артикули 4 точки (четири 

точки)

Максимално възможни точки, които може да получи 
участник по този показател 
“Степен на съответствие” -  Т с

10 точки

В колона № 1 възложителят посочва наименованието на фирмата с
характеристики, които са от значение при оценката на съответствието с 
техническата спецификация.
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В колона 2 се посочват броя на артикулите с най-добри характеристики и 
съответствие с техническото задание.
Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 3, трябва 
да е равна на 10 точки.

Точките по втория показател на п- я участник се получават по следната формула: 

П 2 = Т с х 0,40, където:

> “0,40” е относителното тегло на показателя.

Показател 3 -  “ Срок на доставка в работни дни след заявка ”, с максимален брой 
точки -  10 и относително тегло - 0,10.

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най- кратък 
срок за доставка в работни дни след заявка от страна на Възложителя.

Оценка показател П 3 ; срок на доставка в работни дни след заявка - максимален 
брой точки - 10 т.

Т с.д. = Т с.д. минимален/ Т с.д. конкретен участник х 10, където:

Т с.д. минимален е най-краткия срок за доставка от офертите на всички 
участници;

Т с.д. - срок за доставка, предложен от оценявания участник

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок за изпълнение на доставката да се оферира в цели 
работни дни, съответно срокът не може да бъде по-кратък от 1 /един/ работен ден. 
При офериране на срок по-кратьк от 1 /един/ работен ден, участника ще бъде 
отстранен.

Точките по третия показател на конкретния участник се получават по следната 
формула:

П з = Т с.д х 0,10, където:

> “0,10” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от

оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2+ П 3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на 

първо място.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички предложени цени за изпълнение на поръчката, следва да 
се посочват в лева без включен ДДС, да са различни от нула и да са записани 
най-много до втория знак след десетичната запетая.

Всички предложени числа трябва да са положителни числа.
Предложените от участниците цени са обвързващи за целия срок на 

изпълнение на поръчката.
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В процеса на оценяването, всички получени резултати, в следствие на 
аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната 
запетая.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 1 до 4 
(включително), вторият знак остава непроменен.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 
(включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към 
по-голямата цифра.

Неспазването на горепосочените условия е основание за отстраняване от 
участие в процедурата.

На първо място се класира участникът с най- голяма стойност на комплексната 
оценка /максимално възможната е 10 т ./. Останалите оферти заемат места в 
класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

В случай, че две или повече оферти получат равен брой точки на комплексните 
си оценки, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по - изгодни 
предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена.
2. по-кратък срок на доставка.

Предвид обстоятелството, че „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
отговаря на всички поставени от Възложителя изисквания , комисията единодушно 
реши, че не е приложимо използването на посочената методика за оценка, т.к. 
допуснатия до този етап на процедурата участник е само един.

С оглед на гореизложеното комисията класира на първо място участника 
„ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ “ЕООД.

Във връзка е гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да бъде 
определен за Изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция № 2 с 
предмет“ „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В 
СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.12 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН 
ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
-  ВАРНА, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ДЕВНЯ КЪМ РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА -  ВАРНА И ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ПРОВАДИЯ 
КЪМ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА“, класираният на първо място 
участник, а именно: „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ “ ЕООД.

Мотиви: Предложената от участника „Икономически най - изгодна 
оферта“ при оптимално съотношение „качество/цена“ е избрана съгласно чл. 70, 
ал. 2, т. 3 от ЗОП, съобразно Техническото предложение ведно с представените към 
него мостри, предложената обща цена за изпълнение на поръчката, техническата 
спецификация, документацията за участие в процедурата и отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката.
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Настоящият протокол се състави на основание чл.192 ал.4 от ЗОП и 
подписа на 26.04.2021 година и се предаде на Възложителя за утвърждаване.
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