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ПРОТОКОЛ
от разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена
поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали
и офис принадлежности за нуждите на Върховния касационен съд”

На 10 ноември 2014г., в сградата на Съдебната палата в гр.София, бул. „Витоша” №2, в
изпълнение на Заповед №1581/24.10.2014г. и Заповед №1662/06.11.2014г. на Заместника на
Председателя на ВКС се състоя заседание на комисия в състав:
Председател: Янка Петрова – Директор на дирекция „Финанси и счетоводство”
Членове:
1. Маргарита Николова – Началник на отдел „Правен”
2. Анна Янева – Административен секретар
3. Надежда Атанасова – Главен експерт „Обществени поръчки”
4. Наташа Маринова – Главен специалист „Складово стопанство”
На 24.10.2014г. в Регистъра на АОП и на електронната страница на ВКС е публикувана
Покана за предоставяне на оферта до неограничен брой участници. Изпратено е съобщение до
средствата за масово осведомяване.
В определения срок са постъпили шест предложения.
Съгласно приетите от Възложителя вътрешни правила, при разглеждането на офертите
комисията прилага общия режим по ЗОП, като дава на участниците предвидената в закона
възможност за представяне на липсващите документи и отстраняване на несъответствията.
След проверка на състава на комисията, заседанието започна в 14:00 часа.
В залата присъстват:
- Деляна Недялкова Асенова – надлежно упълномощен представител на „Ронос” ООД;
- Красимира Методиева Иванова – надлежно упълномощен представител на „Офис Експрес
Сървис” АД.
Подадените оферти са, както следва:
1. „Перун ККБ” ЕООД, ЕИК 101729823, със седалище и адрес на управление в гр.
Благоевград 2700, ул. „Д-р Хр. Татарчев” №22, представлявано от Кирил Георгиев Кирилов –
Управител, с подадена оферта вх.№1/05.11.2014г. Офертата е доставена с куриер.
Участникът е представил всички документи, изискуеми от Възложителя.
Общата стойност на предложението на „Перун ККБ” ЕООД е 20 989.60 (двадесет хиляди
деветстотин осемдесет и девет и 0.60) лева с включен ДДС.
2. Кооперация „ПАНДА”, ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление в гр.
София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” №139, представлявано от Елка Николова
Каменова – Цанкова – Председател на Кооперацията, с подадена оферта вх.№2/07.11.2014г.
Председателят на комисията докладва, че офертата е получена като куриерска пратка,
поради което експерт „Обществени поръчки” я е приел и след разопаковане на пратката е установил,
че участникът е подал оферта за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на копирна
хартия за нуждите на ВКС”. Офертата е регистрирана в регистъра и председателят докладва на
комисията това обстоятелство. Съгласно чл.101в ал.2 ЗОП офертата следва да се представя в
запечатан непрозрачен плик. Независимо, че законът не изисква изрично изписване на предмета на
поръчката върху плика, това условие е необходимо, за да може да се идентифицира процедурата, за
която се представя офертата и да се разгледа от съответната комисия.
Комисията реши, че представената от Кооперация „Панда” оферта не се отнася за тази
обществена поръчка и я остави без разглеждане.
На основание гореизложеното и във връзка с чл.30б от Правилата за реда и организацията за
възлагане на обществени поръчки във Върховния касационен съд комисията единодушно реши, че
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предложението на участника Кооперация „Панда” не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя и следва да бъде оставено без разглеждане.
3. „Роел – 98” ООД, ЕИК 121798467, със седалище и адрес на управление в гр. София
1164, бул. „Христо Смирненски” №53, представлявано от Роберт Аврамов Левиев – Управител, с
подадена оферта вх.№3/07.11.2014г.
Участникът е представил всички документи, изискуеми от Възложителя.
Общата стойност на предложението на „Роел-98” ООД е 21 220.56 (двадесет и една
хиляди двеста и двадесет и 0.56) лева с включен ДДС.
4. „Офис Консумативи” ООД, ЕИК 201417931, със седалище и адрес на управление в
гр. Пловдив, ул. „Проф. Иван Шишманов” №4, ап.1, представлявано от Павел Димитров Стоянов Управител, с подадена оферта вх.№4/07.11.2014г. Офертата е доставена с куриер.
Участникът е представил всички документи, изискуеми от Възложителя.
Общата стойност на предложението на „Офис Консумативи” ООД е 20 057.76 (двадесет
хиляди и петдесет и седем и 0.76) лева с включен ДДС.
5. „Офис Експрес Сървис” АД, ЕИК 201380867, със седалище и адрес на управление в гр.
Варна 9009, Западна промишлена зона – Юг, ул. „Уста Кольо Фичето” 17, представлявано от Николай
Иванов Нанков – Изпълнителен директор, с подадена оферта вх.№5/07.11.2014г.
Комисията установи, че за поредни номера 3 и 5 от посочените в списък-декларацията
основни договори не са приложени доказателства. Съгласно изискванията на Възложителя, посочени
в Раздел „Допълнителна информация” от Публичната покана, всички посочени в списъка договори,
следва да са придружени с доказателство за извършената доставка.
Общата стойност на предложението на „Офис Експрес Сървис” АД е 18 334.08 (осемнадесет
хиляди триста тридесет и четири и 0.08) лева с включен ДДС.
Съгласно Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки
във ВКС комисията реши:
Указва на участника „Офис Експрес Сървис” АД да отстрани нередовностите и да представи
липсващите документи в срок от 3 (три) дни. С писмо изх.№678/12.11.2014г., изпратено по факс и по
електронен път, участникът е уведомен за липсващите документи и неточности.
6. „Ронос” ООД, ЕИК 831176328, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303,
бул. „Ал. Стамболийски” №84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39, представлявано от Жана
Кирилова Боянова и Нина Борисова Острева – Управители заедно и поотделно, с подадена оферта
вх.№6/07.11.2014г.
Участникът е представил всички документи, изискуеми от Възложителя.
Общата стойност на предложението на „Ронос” ООД е 22 009.50 (двадесет и две хиляди
и девет и 0.50) лева с включен ДДС.
Комисията продължи работата си на 13.11.2014г. Председателят на комисията съобщи, че
участникът е представил изисканите допълнително документи, както следва:
1. „Офис Експрес Сървис” АД, с подадена оферта вх.№5/07.11.2014г.
Участникът е представил липсващите в офертата 2бр. доказателства за извършена доставка.
Комисията реши, че участникът е представил необходимите документи и отговаря на
условията за допустимост.
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Комисията продължи своята работа като пристъпи към класиране на предложенията на
участниците по критерий „най-ниска предложена цена”:
І-во място – „Офис Експрес Сървис” АД, с предлагана цена за доставка на канцеларски
материали и офис принадлежности 18 334.08 (осемнадесет хиляди триста тридесет и четири и
0.08) лева с включен ДДС;
ІІ-ро място – „Офис Консумативи” ООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски
материали и офис принадлежности 20 057.76 (двадесет хиляди и петдесет и седем и 0.76)
лева с включен ДДС;
ІІІ-то място – „Перун ККБ” ЕООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски
материали и офис принадлежности 20 989.60 (двадесет хиляди деветстотин осемдесет и
девет и 0.60) лева с включен ДДС;
ІV-то място – „Роел – 98” ООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски материали и
офис принадлежности 21 220.56 (двадесет и една хиляди двеста и двадесет и 0.56) лева с
включен ДДС;
V-то място – „Ронос” ООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски материали и
офис принадлежности 22 009.50 (двадесет и две хиляди и девет и 0.50) лева с включен
ДДС.

Настоящият протокол, съставен на 13 ноември 2014г., ведно с цялата документация в
процедурата, се предава на Възложителя за вземане на решение.

Председател:
Я. Петрова /п/

Членове:
1. М. Николова /п/
2. А. Янева /п/
3. Н. Атанасова /п/
4. Н. Маринова /п/

Одобрявам: /п/
Красимир Влахов
Заместник на Председателя на ВКС,
упълномощен със Заповед №212/19.02.2014г.
Дата: 14.11.2014г.
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