
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 
 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 
 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 11.03.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, се 

проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-266/11.03.2019г. на д-р Нели 

Иванова Савчева - Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за 

задача да разгледа, оцени и класира предложенията на подадени оферти в обществена поръчка 

чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-

р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“ открита и регистрирана в 

АОП с №  9086106/26.02.2019г. 

Заседанието започна в 13:30 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател: 1. Цветелина Василева - Домакин; 

Членове:         1. Петя Попова – Специалист обществени поръчки; 

                   2. адв. Николай Миланов; 

След като констатира, че комисията е в пълен състав, председателят на комисията откри 

заседанието за отваряне на офертите и запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № 

РД-06-266/11.03.2019г. на д-р Нели Савчева - Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” 

АД – Габрово, за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти.  

Преди началото на заседанието председателят на комисията получи постъпилите оферти, 

като предаването им беше документирано съгласно изискванията на чл.48, ал.6 от Правилника за 

прилагане на ЗОП/ППЗОП/. 

До обявения краен срок за подаване на оферти/08.03.2019г./ в деловодството на лечебното 

заведение са постъпили шест предложения както следва: 

1. Вх. № 1/05.03.2019г. - 10:20 ч. – „АТС България” ООД 

2. Вх. № 2/05.03.2019г. – 15:55 ч. – „Габконсулт 2010” ООД 

3. Вх. № 3/05.03.2019г. – 16:08 ч. – „Офис-Принт Сервиз” ЕООД  

4. Вх. № 4/08.03.2019г. – 14:44 ч. – „Панда Пен” ООД  

5. Вх. № 5/ 08.03.2019г. – 15:30 ч. – „Верига Домино“ ЕООД 

След крайния срок липсват  постъпили или върнати оферти. 

В обявеното време за отваряне на офертите се явиха следните представители на фирмите 

участници, който се легитимираха, попълниха и подписаха списък на присъстващите лица 

неразделна част от договора: 

1. Лора Тодорова Павлова - „Габконсулт 2010“ ООД, с пълномощно от 05.03.2018г.  

2. Пламен Иванов Петров - „Верига Домино“ ЕООД, с пълномощно от 01.03.2019г. 

В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха  представители на средствата за 

масово осведомяване. 
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След получаването на офертите, председателят и членовете на комисията, назначена от 

Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, попълниха и подписаха декларации 

по чл. 97, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към: 

І. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и обявяване на ценовите 

предложения на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП: 

1.1. Участник №1 - –„АТС България” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 

община Столична, ж.к. Младост1, ул.”Анна Ахматова” №9, п.код 1729 с ЕИК 130332479.  Участникът 

е подал оферта за обособена позиция с № 4. 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик  с 

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника. 

Обособена позиция 4 – Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, 

подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети.  

Предложението на участника за обособената позиция възлиза на 5 209.90 лв. със ДДС 

 

1.2. Участник №2 - „Габконсулт 2010” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, 

ул. Чардафон №2 с ЕИК 201272012.  Участникът е подал оферта за обособена позиция  № 4. 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик  с 

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника. 

Обособена позиция 4 – Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, 

подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети.  

Предложението на участника за обособената позиция възлиза на  7 120.41 лв. със ДДС  

 

1.3. Участник №3 - „Офис-Принт Сервиз” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 

Габрово, ул.Юрий Венелин №18 с ЕИК 107558642.  Участникът е подал оферта за обособени 

позиции с № 1,2 и 3. 

Комисията установи, че за обособена позиция № 1 „Канцеларски материали и консумативи 

включени в списъка по чл.12 от ЗОП“ няма подадени оферти от специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания и съгласно чл.12, ал.7 от ЗОП ще разгледа офертата на участника 

за тази обособена позиция. 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик  с 

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно 

изискванията на Възложителя, както и каталози по ОП1 и ОП3. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника. 

Обособена позиция 1 –Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 

от ЗОП 
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Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 1 902.83 лв. със ДДС 

Обособена позиция 2 – Формуляри – медицински и немедицински   

Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 9 055.72 лв. със ДДС 

Обособена позиция №3  -  Канцеларски материали и консумативи 

Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 22 113.81 лв. със ДДС 

 

1.4. Участник №4 - „Панда Пен” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. 

„Априлов“ №10 с ЕИК 107050195.  Участникът е подал оферта за обособени позиции с № 1, 2, 3 и 4. 

Комисията установи, че за обособена позиция № 1 „Канцеларски материали и консумативи 

включени в списъка по чл.12 от ЗОП“ няма подадени оферти от специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания и съгласно чл.12, ал.7 от ЗОП ще разгледа офертата на участника 

за тази обособена позиция. 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик  с 

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно 

изискванията на Възложителя, както и каталози по ОП1 и ОП3. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника. 

Обособена позиция 1 –Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 

от ЗОП 

Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 1 797.48 лв. със ДДС 

Обособена позиция 2 – Формуляри – медицински и немедицински   

Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 7 824.90 лв. със ДДС 

Обособена позиция №3  -  Канцеларски материали и консумативи 

Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 19 623.33 лв. със ДДС 

Обособена позиция 4 – Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, 

подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети.  

Предложението на участника за обособената позиция възлиза на  20 657.13 лв. със ДДС  

 

1.5. Участник №5 – „Верига Домино” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. 

Студентска №13 с ЕИК 103836699.  Участникът е подал оферта за обособени позиции  №  1 и 3. 

Комисията установи, че за обособена позиция № 1 „Канцеларски материали и консумативи 

включени в списъка по чл.12 от ЗОП“ няма подадени оферти от специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания и съгласно чл.12, ал.7 от ЗОП ще разгледа офертата на участника 

за тази обособена позиция. 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик  с 

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи и 

приложени мостри за ОП1 и ОП3  съгласно изискванията на Възложителя. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника. 

Обособена позиция 1 –Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 

от ЗОП 

Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 1 608.72 лв. със ДДС 
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Обособена позиция №3  -  Канцеларски материали и консумативи 

Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 16 687.20 лв. със ДДС 

 

След извършване на гореописаните действия на комисията приключи публичната част на 

заседанието. 

 

В периода 11.03-20.03.2019г. комисията продължи своята работа при закрити заседания. 

Председателят на комисията установи, че на заседанието присъстват всички редовни членове и е 

налице необходимият кворум за вземане на валидни решения. Комисията пристъпи към 

разглеждане на документите и проверка за съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя, като разглеждането на представените от участниците документи се осъществи по 

реда на постъпване на офертите за горепосочената обществена поръчка.  

 

ІІ. Проверка на документите на участника за съответствието им с критериите за 

подбор, поставени от възложителя: 

2.1. Участник №1: АТС България” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 

община Столична, ж.к. Младост1, ул.”Анна Ахматова” №9, п.код 1729 с ЕИК 130332479.   

1. Оферта/Образец №1/; 

2. Опис на документите, съдържащи се в офертата ; 

3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП, 2бр от двамата 

управители на фирмата; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП ; 

5. Списък на доставките съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 

6. Доказателство за извършената доставка или услуга – референции, препоръки и 

обявление за приключване на договор за обществена поръчка;  

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец №3 – ОП4/; 

8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от 

участника срокове – по образец №4, 2бр. от двамата управители; 

9. Декларация по образец (Приложение №5) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 

или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); 

10. Ценово предложение /Образец №5 – ОП4/ 

11. Приложение №1 към ОП4 

 Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията, 

съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за 

изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в 

процедурата. 

Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя в офертата: Комисията установи, че офертата на 
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участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на 

техническото предложение на участника, комисията го разгледа  и установи следното: 

1. Срокът, след всяка предварително направена заявка от Възложителя по Обособена 

позиция 4, ще бъде изпълнена в срок от 72часа. 

2. Участникът отбелязва, че НЕ РАЗПОЛАГА със складова база в гр. Габрово, фирмата 

притежава складова база в гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Анна Ахматова“ №9. 

3. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да провери на място и при нужда да заменим доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласен е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го допусне до 

класиране. 

 

2.3.  Участник №2: „Габконсулт 2010” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, 

ул. Чардафон №2 с ЕИК 201272012.   

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Оферта, съдържаща данните на участника- попълнена по Образец №1; 

3. Декларация за неучастие на подизпълнители 

4. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП от 

представляващите фирмата; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП представляващите 

фирмата; 

6. Списък на доставките съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП; 

7. Доказателство за извършената доставка или услуга – референции, препоръки; 

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката/Образец №3 – ОП4/; 
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9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от 

участника срокове – по образец №4; 

10. Декларация по образец (Приложение №5) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 

или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); 

11. Декларация по образец за обстоятелствата по чл.42, ал.2, т.2 – Приложение №1 от 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ; 

12. Декларация по образец за обстоятелства по чл.59, ал.1, т.3 – Приложение № 2 от 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ 

13. Ценово предложение /Образец №5 – ОП4/ 

14. Приложение №1 за ОП4 

15. Електронен носител CD със записано Приложение №1 за ОП4 

Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията, 

съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за 

изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в 

процедурата. 

Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя в офертата: Комисията установи, че офертата на 

участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на 

техническите предложения на участника, комисията ги разгледа  и установи следното: 

1. Срокът, след всяка предварително направена заявка от Възложителя по Обособена 

позиция 4, да бъде изпълнена в срок от 1 час. 

2.  Участникът разполага със складова база в гр. Габрово на ул. „Чардафон“ 2 

3.Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да провери на място и при нужда да заменим доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласен е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 
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Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го допусне до 

класиране. 

 

1.6. Участник №3: „Офис-Принт Сервиз” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 

Габрово, ул. „Юрий Венелин“ №18 с ЕИК 107558642. 

1. Оферта, съдържаща данните на участника- попълнена по Образец №1; 

2. Опис на документите, съдържащи се в Офертата; 

3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП от 

представляващите фирмата; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП представляващите 

фирмата; 

5. Списък на доставките съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП; 

6. Доказателство за извършената доставка или услуга – референции, препоръки; 

7. Договор за отдаване под наем на помещение 3бр.; 

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката/Образец №3 – ОП1, ОП2 и ОП3/; 

9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от 

участника срокове /Образец №4 – ОП1, ОП2 и ОП3/; 

10. Брошура/каталог; 

11. Декларация по образец (Приложение №5) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 

или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);  

12. Ценово предложение за ОП1, ОП2 и ОП3- Образец № 5 

Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията, 

съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за 

изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в 

процедурата. 

Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на 

участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на 

техническото предложение на участника за ОП 1, комисията го разгледа  и установи следното: 

1. Участникът предлага да изпълни Обособена позиция № 1: Канцеларски материали и 

консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП изцяло, след всяка предварително направена 

заявка от Възложителя в срок от 72 часа/.                                                                                                                          

2. Разполага със складови бази със следното местоположение: гр. Габрово, ул. „Любен 

Каравелов“ 26 като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката 

РАЗПОЛАГА със складова база в град Габрово 
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3. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да проверим на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя брошура/каталог,  както е по техническото задание на възложителя от който  са 

видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по номенклатурни единици. 

След разглеждане на техническото предложение комисията пристъпи към разглеждане на 

каталозите предоставени от участника и определяне на съответствието им с изискванията на 

Възложителя, Комисията констатира, че са налични всички изисквани от Възложителя каталози и 

те отговаряте на изискванията на Възложителя.  

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 1 комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го 

допусне до класиране. 

 

По отношение на техническото предложение на участника за ОП 2, комисията го разгледа  и 

установи следното: 

Участникът предлага да изпълни Обособена позиция № 2: Канцеларски материали и 

консумативи изцяло, след всяка предварително направена заявка от Възложителя в срок от 72 

часа/.                                                                                                                          

1. Разполага със складови бази със следното местоположение: гр. Габрово, ул. „Любен 

Каравелов“ 26 като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката 

РАЗПОЛАГА със складова база в град Габрово 

2. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 
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- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да проверим на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 2 комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го 

допусне до класиране. 

 

По отношение на техническото предложение на участника за ОП 3, комисията го разгледа  и 

установи следното: 

Участникът предлага да изпълни Обособена позиция №3: Канцеларски материали и 

консумативи изцяло, след всяка предварително направена заявка от Възложителя в срок от 72 

часа/.                                                                                                                          

1. Разполага със складови бази със следното местоположение: гр. Габрово, ул. „Любен 

Каравелов“ 26 като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката 

РАЗПОЛАГА със складова база в град Габрово 

2. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да проверим на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 
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Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя мостра, брошура и/или каталози, както е по техническото задание на 

възложителя от който  са видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по 

номенклатурни единици. 

След разглеждане на техническото предложение комисията пристъпи към разглеждане на 

каталозите предоставени от участника и определяне на съответствието им с изискванията на 

Възложителя, Комисията констатира, че са налични всички изисквани от Възложителя каталози и 

те отговаряте на изискванията на Възложителя.  

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 3 комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го 

допусне до класиране. 

 

1.7. Участник №4: „Панда Пен” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. 

„Априлов“ №10 с ЕИК 107050195. 

1. Оферта, съдържаща данните на участника- попълнена по Образец №1; 

2. Опис на документите, съдържащи се в Офертата; 

3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП от 

представляващите фирмата; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП представляващите 

фирмата; 

5. Списък на доставките съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП; 

6. Декларация по образец (Приложение №5) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 

или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);  

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката/Образец №3 – ОП1, ОП2 и ОП3/; 

8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от 

участника срокове /Образец №4 – ОП1, ОП2 и ОП3/; 

9. Брошура/каталог; 

10. Ценово предложение за ОП1, ОП2 и ОП3- Образец № 5 

Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията, 

съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за 

изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в 

процедурата. 

Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на 

участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на 

техническото предложение на участника за ОП 1, комисията го разгледа  и установи следното: 
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Участникът предлага да изпълни Обособена позиция № 1: Канцеларски материали и 

консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП изцяло, след всяка предварително направена 

заявка от Възложителя в срок от 48 часа/.                                                                                                                          

1. Изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката РАЗПОЛАГА 

със складова база в град Габрово. 

2. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да проверим на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя брошура/каталози, както е по техническото задание на възложителя от който  са 

видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по номенклатурни единици. 

След разглеждане на техническото предложение комисията пристъпи към разглеждане на 

каталозите предоставени от участника и определяне на съответствието им с изискванията на 

Възложителя, Комисията констатира, че са налични всички изисквани от Възложителя каталози и 

те отговаряте на изискванията на Възложителя.  

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 1 комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го 

допусне до класиране. 

 

По отношение на техническото предложение на участника за ОП 2, комисията го разгледа  и 

установи следното: 

Участникът предлага да изпълни Обособена позиция № 2: Канцеларски материали и 

консумативи изцяло, след всяка предварително направена заявка от Възложителя в срок от 48 

часа.                                                                                                                          

1. Изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката РАЗПОЛАГА 

със складова база в град Габрово. 
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2. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да проверим на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя мостра, брошура и/или каталози, както е по техническото задание на 

възложителя от който  са видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по 

номенклатурни единици. 

При разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията установи, че то е 

подадено некоректно. Допусната е грешка в следните редове: 

- Ред 59 - Карта физиопроцедурна. Участникът е предложил ед. цена 105лв. при общ брой – 

2 500, като е записал обща сума за номенклатурната единица 262,50лв., от където е видно, че има 

допусната грешка в единичната цена или в общата сума за номенклатурната единица.   

- Ред 80 - Лист за изк. прек. бременност. Участникът е предложил ед. цена 0,75лв. при общ 

брой – 100, като е записал обща сума за номенклатурната единица 7,50лв., от където е видно, че 

има допусната грешка в единичната цена или в общата сума за номенклатурната единица.   

- Ред 105 - Протокол оперативен (АГО). Участникът е предложил ед. цена 1,80лв. при общ 

брой – 5, като е записал обща сума за номенклатурната единица 7,50лв., от където е видно, че има 

допусната грешка в единичната цена или в общата сума за номенклатурната единица.   

- Ред 106 - Протокол за  преработка на кръв 2-6С. Участникът е предложил ед. цена 1,80лв. 

при общ брой – 5, като е записал обща сума за номенклатурната единица 7,50лв., от където е видно, 

че има допусната грешка в единичната цена или в общата сума за номенклатурната единица.   

- Ред 107 - Протокол за  преработка  на кръв 18-22С. Участникът е предложил ед. цена 

1,80лв. при общ брой – 5, като е записал обща сума за номенклатурната единица 7,50лв., от където е 

видно, че има допусната грешка в единичната цена или в общата сума за номенклатурната 

единица.   
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- Единичните цени на номенклатурните единица са подадени с ДДС съгласно изискването 

на Възложителя,  докато общата сума на обособената позиция е оферирана без ДДС, въпреки че 

участника е посочил, че оферираната сума е с ДДС.  

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 2 комисията смята, че ценовото предложение не отговаря на изискванията на 

възложителя и няма да го допусне до класиране. 

На основание чл.107, т.2, б.а, Възложителя предлага за отстраняване участник 

„Панда Пен“ ООД за ОП2, тъй като ценовата оферта не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя. 

 

По отношение на техническото предложение на участника за ОП 3, комисията го разгледа  и 

установи следното: 

Участникът предлага да изпълни Обособена позиция №3: Канцеларски материали и 

консумативи изцяло, след всяка предварително направена заявка от Възложителя в срок от 48 

часа/.                                                                                                                          

1. Изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката РАЗПОЛАГА 

със складова база в град Габрово. 

2. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да проверим на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя брошура/каталози, както е по техническото задание на възложителя от който  са 

видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по номенклатурни единици. 

При разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията установи, че то е 

подадено некоректно. Допусната е грешка в следните редове: 
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- Ред 21 - Линия. Участникът е предложил ед. цена 0,492лв. при общ брой – 30, като е 

записал обща сума за номенклатурната единица 14,60лв., от където е видно, че има допусната 

грешка в единичната цена или в общата сума за номенклатурната единица.   

- Ред 25 - Маркер. Участникът е предложил ед. цена 0,396лв. при общ брой – 30, като е 

записал обща сума за номенклатурната единица 11,80лв., от където е видно, че има допусната 

грешка в единичната цена или в общата сума за номенклатурната единица.   

- Ред 35 - Нож. Участникът е предложил ед. цена 0,312лв. при общ брой – 25, като е записал 

обща сума за номенклатурната единица 780лв., от където е видно, че има допусната грешка в 

единичната цена или в общата сума за номенклатурната единица.   

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 3 комисията смята, че то не отговаря на изискванията на възложителя и няма да го 

допусне до класиране. 

На основание чл.107, т.2, б.а, Възложителя предлага за отстраняване участник 

„Панда Пен“ ООД за ОП3, тъй като ценовата оферта не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя. 

 

По отношение на техническото предложение на участника за ОП 4, комисията го разгледа  и 

установи следното: 

Участникът предлага да изпълни Обособена позиция 4 – Извън гаранционен ремонт, 

зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и 

оригинални нови касети изцяло, след всяка предварително направена заявка от Възложителя в 

срок от 48 часа.                                                                                                                          

1. Изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката РАЗПОЛАГА 

със складова база в град Габрово. 

2. Съгласен е: 

-  Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да проверим на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 
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Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя мостра, брошура и/или каталози, както е по техническото задание на 

възложителя от който  са видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по 

номенклатурни единици. 

При разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията установи, че то е 

подадено некоректно. Допусната е грешка в следните редове: 

- ред 51 - Xerox Phaser 3010. Участникът е предложил ед. цена за зареждане на касета 

6,20лв. при коефициент на тежест (множител/брой зареждани касети) – 23, като е записал в колона 

(12) 86,79лв., а цената за зареждане на 23 броя касети би следвало да бъде 142,60лв. (6.20лв. х 23 

бр.), откъдето се променя общата сума за номенклатурната единица и сумата за цялата обособена 

позиция.  

От гореизложеното следва и промяна на общата стойност на номенклатурната единица на 

общата стойност на обособената позиция която е оферирал участника в ценовото си предложение. 

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 4 комисията смята, че то не отговаря на изискванията на възложителя и няма да го 

допусне до класиране. 

На основание чл.107, т.2, б.а, Възложителя предлага за отстраняване участник 

„Панда Пен“ ООД за ОП4, тъй като ценовата оферта не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя. 

 

2.6.  Участник №4: „Верига Домино” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико 

Търново, ул. „Поп Харитон“ №4 с ЕИК 103836699 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Оферта, съдържаща данните на участника- попълнена по Образец №1; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката/Образец №3 – ОП1 и ОП3/ 

4. Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от 

участника срокове – по Образец №4 

5. Ценово предложение за /Образец №5 – ОП1 и ОП3/ 

6. Декларация по образец (Приложение №5) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 

или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

7. Декларация по образец за обстоятелствата по чл.42, ал.2, т.2 – Приложение №1 от 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ; 

8. Декларация по образец за обстоятелства по чл.59, ал.1, т.3 – Приложение № 2 от 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ; 

9. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП от 

представляващите фирмата; 
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10. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП представляващите 

фирмата; 

11. Списък на доставките съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП; 

12. Доказателство за извършената доставка или услуга – референции, препоръки; 

13. Брошура/каталог. 

Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията, 

съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за 

изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в 

процедурата. 

Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя в офертата: Комисията установи, че офертата на 

участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на 

техническото предложение на участника за обособена позиция № 1, комисията го разгледа  и 

установи следното: 

Участникът предлага да изпълни ОП1 Канцеларски материали и консумативи включени в 

списъка по чл.12 от ЗОП изцяло, след всяка предварително направена заявка от Възложителя в 

срок от 48часа. 

1. Участникът не разполага със складова база в гр. Габрово, фирмата разполага  със 

складови бази със следното местоположение:  гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ 4, ул. „Христо 

Ботев“ 19, и ул. „Поп Харитон“ 2. 

2. Участникът е съгласен:  

- Да му бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да провери на място и при нужда да замени доставените стоки за своя сметка и риск. 

Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантираме, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя брошура/каталози, както е по техническото задание на възложителя от който  са 

видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по номенклатурни единици. 
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След разглеждане на техническото предложение комисията пристъпи към разглеждане на 

каталозите предоставени от участника и определяне на съответствието им с изискванията на 

Възложителя, Комисията констатира, че са налични всички изисквани от Възложителя каталози и 

те отговаряте на изискванията на Възложителя.  

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще бъде допуснато 

до класиране. 

   

По отношение на техническото предложение на участника за обособена позиция № 3, 

комисията го разгледа  и установи следното: 

Участника предлага да изпълни Обособена позиция №3 Канцеларски материали и 

консумативи изцяло, след всяка предварително направена заявка от Възложителя в срок от 72 

часа.                                                                                                                          

1. Участникът не разполага със складова база в гр. Габрово, фирмата разполага  със 

складови бази със следното местоположение:  гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ 4, ул. „Христо 

Ботев“ 19, и ул. „Поп Харитон“ 2, като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета 

на поръчката НЕ РАЗПОЛАГА със складова база в град Габрово 

2. Съгласен е: 

-  Да ни бъдат предявявани рекламации за доставяните от него стоки. 

- Рекламации за количество и неокомплектоване на доставяните от него стоки (явни 

недостатъци) да се правят в момента на съставяне на приемателно-предавателния протокол. 

- Рекламации за качество на доставяните от него стоки (скрити недостатъци) да се правят 

непосредствено след откриването им. 

При рекламации за явни недостатъци се задължава в тридневен срок от доставката за  своя 

сметка и риск да достави договорените стоки. 

При рекламация за скрити недостатъци се задължава в тридневен срок от получаването и 

да провери на място и при нужда да заменим доставените стоки за своя сметка и риск. 

 Всички доставяни от участника артикули, съгласно така посочените номенклатурни 

единици в обособената позиция, ще бъдат в подходяща опаковка, която гарантира запазването на 

целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. 

Съгласни е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към 

изискванията на Възложителя. 

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Като неразделна част от своето техническо предложение участникът прилага изисканите от 

възложителя брошура/каталози, както е по техническото задание на възложителя от който  са 

видни описаните по Възложителя в табличен вид параметри по номенклатурни единици. 

След разглеждане на техническото предложение комисията пристъпи към разглеждане на 

каталозите предоставени от участника и определяне на съответствието им с изискванията на 
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Възложителя, Комисията констатира, че са налични всички изисквани от Възложителя каталози и 

те отговаряте на изискванията на Възложителя.  

След разглеждане на документите за подбор,  техническото и ценовото предложение на 

участника за ОП 3 комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го 

допусне до класиране. 

 

III.Проверка за наличие на 20% по-благоприятно ценово предложение: 

На основание чл. 72 ал.1 от ЗОП, комисията извърши проверка за наличие на ценово 

предложение, което е с 20% по-благоприятно от средната стойност на подадените предложения. 

За изчисляване на средната стойност на останалите предложения комисията приложи 

следната формула:  Cр. А = (Х1+Х2+…+Хn)/n 

Където Х1,Х2...Хn са предложенията на останалите участници 

n e броят на предложенията 

След получаване на средна стойност се прилага формулата:  Х-Y *100 =% 

                                       X 

Където X е средната стойност на останалите предложения, а Y – предложението на 

проверявания участник: 

 

 За обособена позиция 1 – Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по 

чл.12 от ЗОП, комисията е разгледала трите предложения на участниците:  

1. „Офис-Принт Сервиз” ЕООД 

2. „Панда Пен” ООД 

3. „Верига Домино” ЕООД 

 

Приложение № 1 

№ Участници Предлагана цена в лв. 

Средна стойност на 

предложенията на 

останалите участници: 

(X1+X2+….Xn)/n 

Съотношение в % на 

средната стойност: 

(X-Y)/X *100 

1 
„Офис-Принт Сервиз” ЕООД 

 

1 902.83 лв. 1 703.10 лв.  -11.73% 

2 
„Панда Пен” ООД 

 

1 797.48 лв. 1 755.78 лв. -2.38% 

3 
„Верига Домино” ЕООД 

 

1 608.72 лв. 1850.16 лв. 13.05% 

 

IV. Предвид изложеното, комисията взе единодушно следните решения: 

Не е налице основание по чл.72, ал.1 от ЗОП, наличие на ценово предложение, което е с 20% 

по-благоприятно от средната стойност на подадените предложения. 
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 VI. Предвид изложеното, комисията взе единодушно следните решения: 

1. Изготвя класиране по процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на 

канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-

р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“ 

Обособена позиция 1 –Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 

от ЗОП.  

1 място Участник №5 - „Верига Домино“ ЕООД с предложена крайна цена за 

обособената позиция: 1 608,72 лв. с ДДС 

2 място Участник №4 - „Панда Пен“ ООД с предложена крайна цена за обособената позиция:  

1 797,48 лв. с ДДС 

3 място Участник №3 – „Офис-Принт Сервиз” ЕООД с предложена крайна цена за 

обособената позиция: 1 902,83 лв. с ДДС 

Обособена позиция 2 – Формуляри – медицински и немедицински   

1 място Участник №3 - „Офис-Принт Сервиз” ЕООД с предложена крайна цена за 

обособената позиция: 9 055,72лв. с ДДС 

 

Обособена позиция №3  -  Канцеларски материали и консумативи 

1 място Участник №5 - „Верига Домино“ ЕООД с предложена крайна цена за 

обособената позиция: 16 687,20 лв. с ДДС 

2 място Участник №3 – „Офис-Принт Сервиз” ЕООД с предложена крайна цена за 

обособената позиция: 22 113,81 лв. с ДДС 

 

Обособена позиция 4 – Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, 

подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети  

1 място Участник №1 –„АТС България” ООД с предложена крайна цена за обособената 

позиция: 5 209,90 лв. с ДДС  

2 място Участник №2 - „Габконсулт 2010” ООД с предложена крайна цена за обособената 

позиция:  7 120,41 лв. с ДДС 

 

2. Комисията предлага на Възложителя да се сключи договор  с участникът, класиран 

на първо място по обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и 

шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и 

тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ 

обособени позиции“ както следва: 

Обособена позиция 1 – Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по 

чл.12 от ЗОП.  

1 място Участник №5 - „Верига Домино“ ЕООД.  

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

Обособена позиция 2 – Формуляри – медицински и немедицински   

1 място Участник №3 - „Офис-Принт Сервиз” ЕООД. 
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Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

Обособена позиция 3 – Канцеларски материали и консумативи 

1 място Участник №5 - „Верига Домино“ ЕООД  

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

Обособена позиция 4 – Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, 

подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

1 място Участник №1 –„АТС България” ООД. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

На основание чл. 107, т.2 б. а от ЗОП комисията предлага за отстраняване участник №4 

- „Панда Пен“ ООД, за ОП2, ОП3 и ОП4, поради това че е представил Ценови предложения,  

задължителна част от офертата в процедурата,  които не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

С това комисията приключи своята работа на 20.03.2019г. в 10:00 часа. Офертите на 

участниците ще бъдат съхранявани в Стая „Архив“ към звено обществени поръчки. 

Комисията предава настоящия протокол на Възложителя за утвърждаване. 

След утвърждаването му протоколът в един и същ ден ще се изпрати до участниците и ще се 

публикува на профила на купувача на МБАЛ Габрово на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/offer/16/ 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на 

комисията: 

Комисия: 

Членове:   ..................................................... 

/Цветелина Василева - Домакин/ 

     ....................................................... 

 /Петя Попова – Специалист обществени поръчки/ 

  ....................................................... 

  /адв. Н. Миланов/ 

Настоящия протокол се предоставя за утвърждаване на Възложителя на дата: 20.03.2019г. 

Утвърдил: ..................................................... 

/Д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/ 

http://zop.mbalgabrovo.com/offer/16/

