
                                                                                                                            Утвърждавам: 

  

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…….……П………… 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

                                                                                                                

О Б О Б Щ Е Н    П Р О Т О К О Л   

 

I. На 26.06.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая №102, в 11.00 ч. 

комисия, назначена със Заповед № РД-10-233/16.06.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в 

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”; 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

  1. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

  2. Снежана Парушева – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” към 

Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“; 

  3. Мария Вълчева – главен експерт в отдел „Човешки ресурси, канцелария и архив” 

към Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“; 

  4. Милена Галева – държавен експерт в отдел „Комуникационно-информационна 

система за управление” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”, 

 

 е разгледала подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет „Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис техника и 

оборудване за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. 

 

В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 2 (две) оферти: 

1. Оферта с вх. № 3587/25.06.2015г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“; 

2. Оферта с вх. № 3588/25.06.2015г. от „РОНОС” ООД; 

 

На заседанието е присъствал г-н Радомир Стоянов Данев – представител на участника 

„РОНОС” ООД, с приложено пълномощно. 

Комисията е пристъпила към отваряне на офертите по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП, по 

ред на тяхното постъпване и констатира следното: 

 

Оферта с вх. № 3587/25.06.2015г. от „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“: 

Комисията е отворила офертата на участника „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и е 

оповестила ценово му предложение. Дружеството е предложило обща цена на артикулите, 

както следва: 

- Обща цена на артикулите, изброени в таблица № 1 – 20,19 лв. без ДДС; 

- Обща цена на артикулите, изброени в таблица № 2 – 2730,94 лв. без ДДС; 

- Обща цена на артикулите, изброени в таблица № 3 – 4,94 лв. без ДДС; 

 

Процент отстъпка за други артикули, предлагани от дружеството - 25 %. 

На основание 101г, ал.3 от ЗОП, Председателят на комисията е предложил на г-н 

Данев да подпише Ценовото предложение и Техническото предложение. 
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Оферта с вх. № 3588/25.06.2015г. от „РОНОС” ООД: 

Комисията е отворила офертата на участника „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и 

оповестила ценово му предложение. Дружеството предлага обща цена на артикулите, както 

следва: 

- Обща цена на артикулите, изброени в таблица № 1 – 20,57 лв. без ДДС; 

- Обща цена на артикулите, изброени в таблица № 2 – 2454,82 лв. без ДДС; 

- Обща цена на артикулите, изброени в таблица № 3 – 4,88 лв. без ДДС; 

 

Процент отстъпка за други артикули, предлагани от дружеството - 32 %. 

На основание 101г, ал.3 от ЗОП, Председателят на комисията е предложила на г-н 

Данев да подпише Ценовото предложение и Техническото предложение. 

 

Съгласно чл. 58, ал.4 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, 

продажби на държавни резерви, военновременни запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № 

РД-10-259/19.09.2014г. на Председателя на ДА ДРВВЗ (ВП), Комисията е приключила  

публичната част от заседанието. 

 

II. На 29.06.2015г. в гр. София, на закрито заседание, в административната сграда на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая 

№102, в 11.00 ч. Комисията се е събрала за да продължи своята работа, разгледа, оцени и 

класира офертите на допуснатите участници в обществената поръчка. След като се е 

установило, че Комисията е в пълен състав, същата е пристъпила към разглеждане на 

представените оферти: 

 

Оферта с вх. № 3587/25.06.2015г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“: 

Комисията е разгледала по същество представените от участника КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“ документи, като е констатирала, че същите са редовни и са в изискуемата от 

Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

Оферта с вх. № 3588/25.06.2015г. от „РОНОС” ООД: 

Комисията е разгледала по същество представените от участника „РОНОС“ ООД 

документи, като е констатирала, че същите са редовни и са в изискуемата от Възложителя 

форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

  

Комисията е продължила своята работа, като е разгледала, оценила и класирала 

офертите на участниците по показателите П 1 (Предложена цена), П 2 (Качество) и П 3 

(Процент отстъпка от цената на артикула) от утвърдената методика и е извършила 

класирането на участниците, съобразно определения критерий „икономически най-изгодна 

оферта”, както следва: 

 

1.  Оферта с вх. № 3587/25.06.2015г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“: 

1.1. По показател П 1, представляващ оценка на общата цена на артикулите, изброени 

в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка, с тежест в 

комплексната оценка 60%, участникът е получил 55.91 (петдесет и пет цяло и деветдесет и 

една стотни) точки; 

1.2. По показател П 2, представляващ оценка на качеството на предоставените от 

участника мостри, изчислен по метода на средно аритметичната величина на база на 

индивидуалните оценки на членовете на комисията, с тежест в комплексната оценка 20%, 

участникът е получил 16.84 (шестнадесет цяло и осемдесет и четири стотни) точки; 

1.3. По показател П 3, представляващ оценка на процента отстъпка от цената на 

артикулите, извън изброените в Техническата спецификация, предложена от съответния 

участник с тежест в комплексната оценка 20%, участникът е получил оценка в размер на 

15.63 (петнадесет цяло и шестдесет и три стотни) точки. 
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На база получените резултати по отделните показатели, Комисията е определила 

Комплексна оценка на офертата в размер на 88.38 (осемдесет и осем цяло и тридесет и осем 

стотни) точки. 

 

2. Оферта с вх. № 3588/25.06.2015г. на „РОНОС” ООД: 

2.1. По показател П 1, представляващ оценка на общата цена на артикулите, изброени 

в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка, с тежест в 

комплексната оценка 60%, участникът е получил 59.83 (петдесет и девет цяло и осемдесет и 

три стотни) точки; 

2.2. По показател П 2, представляващ оценка на качеството на предоставените от 

участника мостри, изчислен по метода на средно аритметичната величина на база на 

индивидуалните оценки на членовете на комисията, с тежест в комплексната оценка 20%, 

участникът е получил 18.16 (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни; 

2.3. По показател П 3, представляващ оценка на процента отстъпка от цената на 

артикулите, извън изброените в Техническата спецификация, с тежест в комплексната 

оценка 20%, участникът е получил оценка в размер на 20.00 (двадесет) точки. 

На база получените резултати по отделните показатели, Комисията е определила 

Комплексна оценка на офертата в размер на 97.99 (деветдесет и седем цяло и деветдесет и 

девет) точки. 

 

Във връзка с изложеното в Протокол №1 от 26.06.2015г. и Протокол №2 от 

29.06.2015г., Комисията е класирала офертите на участниците както следва: 

 

1. На първо място офертата на „РОНОС” ООД с Комплексна оценка - 97.99 

(деветдесет и седем цяло и деветдесет и девет) точки. 

 

2. На второ място офертата на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” с Комплексна оценка - 88.38 

(осемдесет и осем цяло и тридесет и осем стотни) точки. 

 

В тази връзка и на основание чл. 101е от ЗОП, комисията е предложила на 

Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на офис консумативи, канцеларски материали, офис техника и оборудване за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” с класирания на първо 

място участник „Ронос” ООД. 

 

 

02.07.2015г.                                                   Председател:          ………П…….. 

гр. София                                          / Мартин Киров / 

 

  Членове:         ….………П………... 

       / Таня Русева / 

 

          …..……П…………...       

         / Снежана Парушева / 

 

              ………П………...  

                     / Мария Вълчева / 

 

                                                                                            ………П………...           

                                                                                                / Милена Галева / 


