
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И^А ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ДШ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

И Р О Т О К О Л 

По чл.101г, ал.4 от ЗОП за получаване, разглеждане и оценка на оферти, 
представени за изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, 
тонер касети и калъфи от PVC (джобове) за съхранение на картони в картотека за 
нуждите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия". 

Днес, 17.11.2014г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София на основание Заповед № К-93 от 
17.11.2014г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА. се проведе заседание на 
комисията в следния състав: 
Председател: , началник отдел ФСУЧР 
Членове: 
1. I, старши юрисконсулт в отдел ПА, правоспособен юрист; 
2. I , главен специалист (домакин), отдел ФСУЧР притежаващ 
необходимата професионална компетентност. 

Получаване на офертите 

Комисията получи от деловодството списък с участниците в избора на 
изпълнител/и за Доставка на канцеларски материали, тонер касети и калъфи от PVC 
(джобове) за съхранение на картони в картотека за нуждите на Комисията за 
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" по 
3 обособени позиции (заверено копие на извадка от регистрационния дневник от 
деловодството за постъпили 7 броя оферти) и представените оферти, както следва: 

№ Наименование на участника Вх. номер и дата Час 
По 
ред 
1 Роел - 98 ООД 

- позиция № 1, с приложени 
мостри под опис 

Вх.№ 5063/14.11.20141. 13:40 

2 Роел - 98 ООД 
ио ниши № 2 

Вх. .М> 5064/14.1 1 . 20141 . 13:45 

3 Роел-98 ООД 
позиция № 3, с приложена мостра 

Вх. №5065/14.11.2014г. 13:50 

4 АТС - Българин ООД 
- позиция №2 

Вх. №5066/14.11.2014г. 14:00 

5 Кооперация ПАНДА 
позиция № 1, с приложени 

Вх. №5069/14.11.2014г. 14:45 



мостри под опис 
6 Кооперация ПАНДА 

- позиция № 2 
Вх. №5070/14.11.2014г. 14:50 

7 Специализирани бизнес системи 
АД - позиция №2 

Вх. №5072/14.11.2014г. 15:35 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-93 от 17.11.2014г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

На публичното заседание представители на фирмите, подали оферти за участие, 
на средствата за масова информация и на други лица не се явиха и не присъстваха. 

След запознаване с лицата подали оферти, председателят и членовете на 
комисията в съответствие с изискването на чл. 101 г, ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) попълниха и подписаха Декларации по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. 

Отваряне па офертите 

Комисията, като се убеди, че офертите са подадени в указания срок в 
непрозрачни пликове, надписани съгласно изискванията на възложителя пристъпи към 
отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА. 

1. Комисията отвори офертата на „Роел - 98 ООД за обособена позиция № 
1. На основание чл. 101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника - предлаганата 
обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 9 359.87 (девет 
хиляди триста петдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) лева без ДДС. 
Комисията положи подписи на техническото и ценово предложения съдържащи се в 
офертата на участника. 

2. Комисията отвори офертата на „Роел - 98 ООД за обособена позиция № 
2. На основание чл. 101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника - предлаганата 
обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 16 933.47 
(шестнадесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиридесет и седем 
стотинки) лева без ДДС. Комисията положи подписи на техническото и ценово 
предложения съдържащи се в офертата на участника. 

3. Комисията отвори офертата на „Роел - 98 ООД за обособена позиция № 
3. На основание чл. 101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника - предлаганата 
обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 12 000.00 
(дванадесет хиляди) лева без ДДС. Комисията положи подписи на техническото и 
ценово предложения съдържащи се в офертата на участника. 

4. Комисията отвори офертата на АТС - България ООД за обособена 
позиция № 2. На основание чл. 101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника -
предлаганата обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 
14 643.98 (четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и три лева и деветдесет и 
осем стотинки) лева без ДДС. Комисията положи подписи на техническото и ценово 
предложения съдържащи се в офертата на участника. 

5. Комисията отвори офертата на Кооперация ПАНДА за обособена 
позиция № 1. На основание чл. 101 г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника -
предлаганата обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 9 801.68 
(девет хиляди осемстотин и един лева и шестдесети осем стотинки) лева без ДДС. 
Комисията положи подписи на техническото и ценово предложения съдържащи се в 
офертата на участника. 

6. Комисията отвори офертата на Кооперация ПАНДА за обособена 
позиция № 2. На основание чл. 101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника -
предлаганата обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 



16 773.84 (шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и три лева и осемдесет и 
четири стотинки) лева без ДДС. Комисията положи подписи на техническото и ценово 
предложения съдържащи се в офертата на участника. 

7. Комисията отвори офертата на Специализирани бизнес системи АД за 
обособена позиция № 2. На основание чл. 101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на 
участника - предлаганата обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в 
размер на 18 237.90 (осемнадесет хиляди двеста тридесет и седем лева и деветдесет 
стотинки) лева без ДДС. Комисията положи подписи на техническото и ценово 
предложения съдържащи се в офертата на участника. 

С извършването на действията по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП приключи публичната 
част на заседанието на комисията. Заседанието се закри в 11.40 часа. 

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
Заседанието продължи на 19.11.2014г. в 10.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 
Комисията реши постъпилите оферти за съответните обособени позиции, да се 

разглеждат, оценяват и класират по реда на постъпването им за обособената позиция. 
I. Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на подадените 

оферти по обособена позиция № 1 („Доставка на канцеларски материали и 
формуляри") по реда на постъпването им. 

1. „Роел - 98 ООД - Комисията направи преглед на списъка на документите 
съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за съдържание на 
офертата за участие в избора. Различия не се установиха. Комисията установи 
съответствие на приложените документи с изискванията на възложителя. 

1.1. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 1 на Раздел I I от 
утвърдената документация за участие. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя посочени в техническата спецификация и на направеното 
уточнение по нея въз основа на отправено запитване. 

1.3. Предоставените мостри съответстват на техническите параметри посочени 
от възложителя в техническата спецификация и описани от участника в техническото 
предложение. 

1.4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

1.4.1. Предлаганата обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в 
размер на 9 359.87 (девет хиляди триста петдесет и девет лева и осемдесет и седем 
стотинки) лева без ДДС. Комисията не установи различие в сбора на единичните цени. 
Предлаганата стойност е съобразена с максимално допустимата за обособена позиция 
№ 1 посочена в т. 4.1 на Раздел I от документацията за участие и в Раздел III 
,.Количество и обем" на публичната покана. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 
2. Кооперация ПАНДА - Комисията направи преглед на списъка на 

документите съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за 
съдържание на офертата за участие в избора. Различия не се установиха. Комисията 
установи съответствие на приложените документи с изискванията на възложителя. 
Комисията констатира, че участникът е приложил декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП за 
конфиденциалност на ценовата оферта. Съгласно разпоредбата на чл.101г, ал.З, при 
публичното отваряне на офертите комисията е длъжна да обяви ценовите предложение 



(в случая общата стойност за изпълнение предмета на поръчката и която стойност 
участва в класирането по предварително определен критерий от възложителя) и да не 
обявява и публикува останалата информация съдържаща се в ценовата оферта на 
участника. 

2.1. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Комисията 
установи, че участникът е приложил списък на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка (обособена позиция № 1), изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочени 
стойности, дати и получатели, както и „лице за контакти от възложителя" придружен с 
референции и препоръки, но не и с удостоверения, каквото е изискването на 
възложителя. С оглед удостоверяването изпълнението на посочените в списъка 
договори, комисията извърши проверка при посочените лица като възложители и 
препратките им в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки. След извършените в 
регистъра на АОП справки по посочените договори под № 8 (преписка в АОП 00875¬
2011-0004), № 10 (преписка в АОП 00126-2011-0002) и №12 (преписка в АОП 01585¬
2011-0005), комисията приема за изпълнено изискването на възложителя по т. 1.4 на 
Раздел I I . Приложените документи отговарят на изискванията на възложителя посочени 
в т. 1 на Раздел II от утвърдената документация за участие. 

2.2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя посочени в техническата спецификация и на направеното 
уточнение по нея въз основа на отправено запитване. 

2.3. Предоставените мостри съответстват на техническите параметри посочени 
от възложителя в техническата спецификация и описани от участника в техническото 
предложение. 

2.4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

2.4.1 Предлаганата обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в 
размер на 9 801.68 (девет хиляди осемстотин и един лева и шестдесети осем стотинки) 
лева без ДДС. Комисията не установи различие в сбора на единичните цени. 
Предлаганата стойност е съобразена с максимално допустимата за обособена позиция 
№ 1 посочена в т. 4.1 на Раздел I от документацията за участие и в Раздел I I I 
„Количество и обем" на публичната покана. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 
Комисията пристъпи към класиране на допуснатите офертите на „Роел - 98 ООД 

и на Кооперация ПАНДА въз основа на предварително определен от възложителя в т. 7 
на Раздел I „Общи условия" от документацията за участие и посочен в публичната 
покана критерий „най-ниска цена". 

Комисията класира: 
На първо място офертата на Роел - 98 ООД с предложена общата стойност в 

размер на 9 359.87 (девет хиляди триста петдесет и девет лева и осемдесет и седем 
стотинки) лева без ДДС. 

.На второ място офертата на Кооперация ПАНДА с предложена общата 
стойност в размер на 9 801.68 (девет хиляди осемстотин и един лева и шестдесети осем 
стотинки) лева без ДДС. 

Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за „Доставка на 
канцеларски материали и формуляри" с участника класиран на първо място -
„Роел - 98 ООД. 

Заседанието се закри на 19.11.2014г. в 12.00 часа. 



Заседанието продължи на 20.11.2014г. в 09.30 часа в присъствието на 
председателя и членовете на комисията. 

II . Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на подадените 
оферти по обособена позиция № 2 („Доставка на тонер касети") по реда на 
постъпването им. 

1. Роел - 98 ООД - Комисията направи преглед на списъка на документите 
съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за съдържание на 
офертата за участие в избора. Различия не се установиха. Комисията установи 
съответствие на приложените документи с изискванията на възложителя. 

1.1. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 1 на Раздел III от 
утвърдената документация за участие. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя посочени в техническата спецификация и на направеното 
уточнение по нея въз основа на отправено запитване. 

1.3. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

1.3.1. Предлаганата обща стойност за изпълнение предмета на поръчката е в 
размер на 16 933.47 (шестнадесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и 
четиридесет и седем стотинки) лева без ДДС. Предлаганата стойност е съобразена с 
максимално допустимата за обособена позиция № 1 посочена в т.4.2 на Раздел I от 
документацията за участие и в Раздел II I на публичната покана. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 
2. АТС - България ООД - Комисията направи преглед на списъка на 

документите съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за 
съдържание на офертата за участие в избора. Различия не се установиха. Комисията 
установи съответствие на приложените документи с изискванията на възложителя. 

2.1. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Комисията 
установи, че участникът е приложил списък на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка (обособена позиция № 2), изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочени 
стойности, дати и получатели, както и данни за контакт с възложителя, придружен с 
референции и препоръки. Комисията констатира, че участникът е представил едно 
удостоверение, доказващо изпълнението на договор посочен под № 14 в представеният 
списък. С оглед удостоверяването изпълнението на посочените в списъка договори, 
комисията извърши проверка при посочените лица като възложители и препратките им 
в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки. След извършените в регистъра на 
АОП справки по посочените договори под № 7 (преписка в АОП 00207-2012-0006) и 
№13 (преписка в АОП 00145-2013-0038), комисията приема за изпълнено изискването 
на възложителя по т. 1.7 на Раздел III от утвърдената документация за участие. 
Комисия констатира, че участникът е посочил под № 4 в „Списък на документите 
съдържащи се в офертата" - документ за произход и качество от производителя на 
предлаганите тонер касети в заверени копия, но такива не се съдържат в офертата. 
Участникът е представил 7 (седем) броя Сертификати ISO 9001:2008 със съответните 
приложения към тях на производителите на съответната, за която техника ще се 
доставят тонер касети. Представените сертификати не удостоверят, както произхода 
така и качеството на предлаганите за доставка от участника тонер касети. Комисията не 
приема за изпълнено изискването на възложителя по т. 1.6 на Раздел I I I от утвърдената 
документация за участие и посочено в публичната покана. 



С оглед на изложеното, офертата на АТС - България ООД не отговаря на 
изискването на възложителя по т. 1.6 на Раздел I I I от утвърдената документация за 
участие и посочено в публичната покана, поради което комисията не допуска 
участникът до по-нататъшно участие. Комисията предлага на възложителя, същият да 
бъде отстранен. 

Заседанието се закри на 20.11.2014г. в 12.00 часа. 

Заседанието продължи на 26.11.2014г. в 13.30 часа в присъствието на 
председателя и членовете на комисията, с разглеждане на останалите подадени оферти 
по обособена позиция № 2. 

3. Кооперация ПАНДА - Комисията направи преглед на списъка на 
документите съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за 
съдържание на офертата за участие в избора. Различия не се установиха. Комисията 
установи съответствие на приложените документи с изискванията на възложителя. 
Комисията констатира, че участникът е приложил декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП за 
конфиденциалност на ценовата оферта. Съгласно разпоредбата на чл.101г, ал.З, при 
публичното отваряне на офертите комисията е длъжна да обяви ценовите предложение 
(в случая общата стойност за изпълнение предмета на поръчката и която стойност 
участва в класирането по предварително определен критерий от възложителя) и да не 
обявява и публикува останалата информация съдържаща се в ценовата оферта на 
участника. 

3.1. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Комисията 
установи, че участникът е приложил списък на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка (обособена позиция № 2), изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочени 
стойности, дати и получатели, както и данни за контакт с възложителя, придружен с 
референции и препоръки, но не и с удостоверения. Комисията констатира, че в 
представеният списък от участника не се съдържат данни за изпълнение на минимум 3 
(три) договора през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
- 14.11.2014г. , а установи наличие на данни за 2 (два) договора попадащи в посоченият 
период. Комисията не приема за изпълнено изискването на възложителя заложено в т. 
1.7 на Раздел I I I от утвърдената документация за участие и посочено в публичната 
покана. Комисия констатира, че участникът е посочил под № 4 в „Списък на 
документите съдържащи се в офертата на Кооперация Панда" - документ за произход и 
качество от производителя/вносителя на предлаганите тонер касети, но такива не се 
съдържат в офертата, с което не е изпълнено изискването на възложителя по т. 1.6 на 
Раздел III от утвърдената документация за участие и посочено в публичната покана. 

С оглед на изложеното, офертата на Кооперация ПАНДА не отговаря на 
изискванията на възложителя по т. 1.6 и по т. 1.7 на Раздел I I I от утвърдената 
документация за участие и посочени в публичната покана, поради което комисията не 
допуска участникът до по-нататъшно участие. Комисията предлага на възложителя, 
същият да бъде отстранен. 

4. Специализирани бизнес системи АД - Комисията при публичното отваряне 
и обявяване на ценовото предложение на участниците проведено на 17.11.2014г. 
установи, че ценовото предложение на участника - 18 237.90 (осемнадесет хиляди 
двеста тридесет и седем лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС надвишава 
максимално допустимата стойност определена от възложителя по т. 4.2. в Раздел I от 
утвърдената документация и посочена в Раздел III „Количество и обем" на 
публичната покана - 17 200.00 без ДДС. С оглед констатацията, комисията не 
разглежда подадената офертата на участника и предлага на възложителя, същият да 
бъде отстранен. 



Комисията присп.пи към класиране и класира единственият допуснат учаечник 
Роел - 98 ООД въз основа на предварително определен oi възложи1еля в т. 7 на Раздел 
I ..Общи условия" от документацията за участие и посочен в публичната покапа 
критерий „най-ниска цена". 

Комисията предлага па възложителя да се сключи договор за „Досшнкл па 
тонер касети" с участника класиран на първо място - „Роел - 1)8 ООД. 

Заседанието се закри на 26.11.2014г. в 16.00 часа. 

Заседанието продължи на 02.12.2014г. в 13.30 часа в присъствието на 
председателя и членовете на комисията. 

III. Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на 
единствената подадена оферта по обособена попиши ,М> 3 (Доставка на калъфи 0 3 
PVC (джобове) за съхранение на картони в картотека"). 

1. Роел - 98 ООД - Комисията напрани преглед на списъка на документите 
съдържащи се в подадената оферта с изискването на вьзложителя за съдържание на 
офертата за участие в избора. Различия не се установиха. Комисията установи 
съответствие на приложените документи е изискванията на възложителя. 

1.1. Комисията присп.пи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на техническите възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в г. 1 на Раздел IV от 
утвърдената документация за участие. 

1.2. Комисията приспиш към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя посочени в техническата спецификация. 

1.3. Предоставената мостра съответства на техническите параметри посочени oi 
възложителя в техническата спецификация и описани от участника в техническото 
предложение. 

1.4. Комисията присп.пи към разглеждане па ценовото предложение на 
\ частника: 

1.4.1. Предлаганата обща стойност за изпълнение предмета па поръчката е в 
размер на 12 000.00 (дванадесет хиляди) лева без ДДС. Комисията не установи 
различие в сбора на единичните цени. Предлаганата стойност е съобразена с 
максимално допустимата за обособена позиция № 3 посочена в i . 4.3. па Раздел I oi 
документацията за участие и в Раздел III ..Количество и обем" на публичната покана. 

Комисията допуска участника до no-naiai i.nino участие в избора. 
Комисията приспиш към класиране и класира единственият допуснат участник 

Роел - 98 ООД въз основа на предварително определен oi възложителя в т. 7 па Раздел 
I ..Общи условия" от документацията за участие и посочен в публичната покана 
критерий „най-ниска цена". 

Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за Доставка на 
калъфи oi PVC (джобове) за съхранение на картони и картотека" с участника 
Роел - 98 ООД. 

Съставът на Комисията подписа настоящия протокол на основание чл. 101!. ал. 
4 от ЗОП и в изпълнение на т. IV от Заповед № К-96 от 17.1 1.2014г. и приключи 
дейността си на 02.12.2014г. в 16.00 ч/1са х ^ 

Председател: 
Членове: ( 
1 /ч/^-" » '! 
2 •/•:;>^т-

•Заличена информация на основание чл. 2 от З З Л Д 


