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       УТВЪРЖДАВАМ: (П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 24.01.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 Днес 03.01.2019 г., комисия назначена със Заповед № 01/03.01.2019 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, на основание чл. 51 от ППЗОП и 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в СИДП - гр. Шумен, се събра в 

10:00 часа на свое първо редовно заседание за да проведе процедура за определяне на 

изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита процедура” с 

обект на поръчката – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка на канцеларски 

материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен и неговите ТП „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски и  материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца” 

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца, запазена на основание чл.12, 

ал.1, т.1 от ЗОП”, открита с Решение № 25/23.11.2018 г. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен, за която в РОП е публикувана информация с импортен 

номер 879930/23.11.2018 г.  

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

 Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки, а Обявлението и до Европейски вестник за публикуване. Същите са 

публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в профила 

на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и 

представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферта за участие, депозирана в определения 

срок, е постъпила от един кандидат: 

1. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София, като офертата е подадена и 

вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 11/02.01.2019 година, в 17:15 часа, 

депозирана лично – офертата е за участие в позиция № 1 и за позиция № 2. 

Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти, като са записани всички данни, 

съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че кандидата е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 
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от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно 

чл. 48, ал. 2 от ППЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед № 

01/03.01.2019 г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 

03.01.2019 г., комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което 

ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи, 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор,  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническите предложения на кандидатите и ще 

определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите от 

тях. 

При откриване на процедурата се установи, че в залата присъства представител на: 

Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София – …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… – пълномощник на 

Елка Николова Каменова – Цанкова – председател на Кооперация „Панда“. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на 

Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията  относно представителна власт и проверка на съответствието с декларираните 

обстоятелства по офертата. 

Обстоятелството относно присъствието на представител на Кандидат № 1 – 

Кооперация „Панда“, гр. София, беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от 

членовете на комисията и представителя на Кандидат № 1: – Кооперация „Панда“. 

Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е неразделна част от 

процедурното досие. 

Разпечатката към 03.01.2019 г. от извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, се приложи към документацията. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на единствения Кандидат 

№ 1 – Кооперация „Панда“, гр. София и оповестяване на приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията установи наличието 

в опаковката на Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София на:               

1. Документи за подбор; 

2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри за позиция №1“; 

3. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри за позиция №2“. 

Пликовете по т. 2 и т. 3, с оглед разпоредбите на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, бяха 

подписани от трима от членове на комисията. Същите не се отварят на този етап от провеждане 

на процедурата. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата и последователност на 

подредбата им за участие в открита процедура на кандидата - по Образец №6 към 

документацията – надлежно попълнен и подписан; 

1.2. Оферта за участие в процедурата - по Образец №1 към документацията – 

надлежно попълненa и подписанa – за участие за позиция № 1 и за позиция № 2; 

1.3. Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр. за позиция №1 и 1 (един) бр. 

за позиция №2, като след проверката комисията установи, че носителите съдържат надлежно 

попълнени и подписани с електронни подписи от Председателя, членовете на Управителния 

съвет и членовете на Контролния съвет на кандидата „Стандартен образец за електронен 
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Единен европейски документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, 

удостоверяващи изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и финансовото 

състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията). 

1.4. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2015 за система за управление на 

качеството, с обхват предмета на обществената поръчка с приложения към него, валиден; 

1.5. Заверено копие на сертификат ISO 14001:2015 за система за управление на 

околната среда, с обхват предмета на обществената поръчка с приложение към него, валиден; 

1.6. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори с еднакъв или сходен 

предмет с настоящата обществена поръчка – Образец №7, ведно с удостоверения за доброто 

им изпълнение; 

1.7. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – по 

Образец № 13 – надлежно попълнена и подписана; 

 

2. Документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП: 

2.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№1 - по Образец №2 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.1. Официален актуален каталог за предлаганите продукти за позиция №1 – 

които могат да бъдат предмет на настоящата поръчка, извън списъка по Техническата 

спецификация за съответната позиция, БЕЗ ОБЯВЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВСЕКИ 

ПРОДУКТ; 

2.1.2. Декларация за срока на валидност на офертата за позиция №1 - по Образец 

№4 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за 

позиция №1 - по Образец №5 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.4. Заверено копие на сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на 

качеството, относно лазерен принтер, консумативи за копирна машина и принтер за дизайн, 

производство, валиден – на името на „Проспект Имидж Продукте Лимитд ъф Жухай“ – 

производител на тонер касети; 

2.1.5. Заверено копие на сертификат по ISO 14001:2014 за система за управление на 

околната среда, относно лазерен принтер, консумативи за копирна машина и принтер за 

дизайн, производство, валиден – на името на „Проспект Имидж Продъктс Лимитид оф Жухай“ 

– производител на тонер касети; 

2.1.6. Писмо за потвърждение, удостоверение и оторизационно писмо от „Прайм 

Съксес Къмпани Лимитид“ - производител на съвместими тонер касети, за това че същите са 

произведени и тествани при относимите стандарти, с посочен точен капацитет/брой страници, 

и че участникът Кооперация „Панда“ е упълномощен да внася, продава или участва в тръжни 

процедури със съвместимите лазерни касети  с търговската марка Office1. 

2.1.7. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и 

организационни възможности – за позиция №1 - изготвен от участника в свободен текст; 

2.1.8. Мостри за позиция №1 – подробно описани в техническата спецификация; 

 

2.2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№2 - по Образец №2 към документацията;  

2.1.1. Официален актуален каталог за предлаганите продукти за позиция №2 – 

които могат да бъдат предмет на настоящата поръчка, извън списъка по Техническата 

спецификация за съответната позиция, БЕЗ ОБЯВЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВСЕКИ 

ПРОДУКТ; 

2.1.2. Декларация за срока на валидност на офертата за позиция №2 - по Образец 

№4 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

2.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за 

позиция №2 - по Образец №5 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 
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2.1.4. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и 

организационни възможности – за позиция №2 - изготвен от участника в свободен текст; 

2.1.5. Мостри за позиция №2 – подробно описани в техническата спецификация. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на Кандидат №1, съответно за двете обособени позиции. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно 

предварителния график за работа, в закрито заседание, което започва в 13:00 часа на 03.01.2019 

г., същата ще премине към обстоен преглед на приложените документи за допустимост на 

кандидата. 

В 13:00 часа на 03.01.2019 г., комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София документи и еЕЕДОП (на 

електронен носител), установяващи изпълнението на поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата за Позиция № 1: 

1. Опис на представените документи; 2. Оферта за участие в процедурата;                3. 

Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр., съдържащ надлежно попълнени и 

подписани с електронни подписи от Председателя, членовете на Управителния съвет и 

членовете на Контролния съвет на кандидата „Стандартен образец за електронен Единен 

европейски документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, 

удостоверяващи изпълнение на критериите за подбор, относно икономическото и финансовото 

състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията); 4. Сертификат ISO 9001:2015 за система за управление на качеството; 5. 

Сертификат ISO 14001:2015 за система за управление на околната среда;  6. Списък по чл. 64, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори с еднакъв или сходен предмет с настоящата 

обществена поръчка, ведно с удостоверения за доброто им изпълнение; 7. Декларация за 

информираност и съгласие за обработване на лични данни, съгласно ЗЗЛД; 8. Техническо 

предложение за позиция №1; 9. Каталог за предлаганите продукти; 10. Декларация за срока 

на валидност на офертата; 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договора; 12. Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството на името 

на „Проспект Имидж Продукте Лимитд ъф Жухай“ – производителя на тонер касети; 13. 

Сертификат по ISO 14001:2014 за система за управление на околната среда на името на 

„Проспект Имидж Продъктс Лимитид оф Жухай“ ; 14. Писмо за потвърждение, 

удостоверение и оторизационно писмо от „Прайм Съксес Къмпани Лимитид“ - производител 

на съвместимите тонер касети; 15. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите 

ресурсни и организационни възможности, 

комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като 

образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, 

съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Комисията установи, че 

всички изискуеми за позицията мостри са представени от кандидата и същите отговарят на 

изискванията на Възложителя, подробно посочени в техническата спецификация. 

IІ. По следните документи представени от кандидата за Позиция № 2: 

Обособена позиция № 2 е запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като 

включените в нея канцеларски материали, консумативи и рекламни материали фигурират в 

Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са 

предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално 

интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.  
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С оглед обстоятелството, че за позицията няма подадени оферти за участие от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, 

чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на 

хора в неравностойно положение, а само от Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, който не е 

представил доказателства че попада в кръга на горепосочените субекти, то на основание чл. 12, 

ал. 7 от ЗОП, комисията пристъпва към разглеждане на офертата на единствения кандидат - 

Кооперация „Панда“. По представените от кандидата документи: 

1. Опис на представените документи; 2. Оферта за участие в процедурата;                3. 

Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр., съдържащ надлежно попълнени и 

подписани с електронни подписи от Председателя, членовете на Управителния съвет и 

членовете на Контролния съвет на кандидата „Стандартен образец за електронен Единен 

европейски документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, 

удостоверяващи изпълнение на критериите за подбор, относно икономическото и финансовото 

състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията); 4. Сертификат ISO 9001:2015 за система за управление на качеството; 5. 

Сертификат ISO 14001:2015 за система за управление на околната среда;  6. Списък по чл. 64, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори с еднакъв или сходен предмет с настоящата 

обществена поръчка, ведно с удостоверения за доброто им изпълнение; 7. Декларация за 

информираност и съгласие за обработване на лични данни, съгласно ЗЗЛД; 8. Техническо 

предложение за позиция №2; 9. Каталог за предлаганите продукти; 10. Декларация за срока 

на валидност на офертата; 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договора; 12. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и 

организационни възможности, 

комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като 

образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, 

съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Комисията установи, че 

всички изискуеми за позицията мостри са представени от кандидата и същите отговарят на 

изискванията на Възложителя, подробно посочени в техническата спецификация. 

Заключение по изпълнение на критериите за подбор от страна на Кандидат № 1 – 

Кооперация „Панда“, гр. София:  

С оглед горните констатации по документите, представени от Кандидат № 1, 

комисията  прие за установено:  

ІІІ.1. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил документи  и 

изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

свързани с личното състояние на кандидата и липсата на основания за задължително 

отстраняване по чл. 54 от ЗОП, както и такива по чл. 55 от ЗОП обявени от възложителя и за 

двете обособени позиции.  

ІІІ.2. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил документи и 

изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

отнасящи се до Икономическо и финансово състояние на кандидата и за двете позиции. 

По поставеното минимално изискване през последните три приключили финансови 

години, или от датата на създаването си (когато от датата на създаването на съответния 

участник не са налице три приключили финансови годни), участникът да е реализирал 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката: 

- за I-ва обособена позиция в размер на 500 000 (пет стотин хиляди) лева без ДДС, 

- за II-ра обособена позиция в размер на 20 000 (двадесет хиляди ) лева без ДДС, 

Кандидатът е обявил в ЕЕДОП и е представил Справка за оборотите за последните три 

приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в размер отговарящ над изискванията на 

възложителя – посочен е среден оборот от 9 139 118,53 лв. 

III.3. Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил всички 

изискуеми документи, доказващи изпълнението от него на поставените от възложителя 

минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Техническите и 

професионални способности на участниците, и за двете позиции. 



 

6 

III.3.1. По поставеното минимално изискване участникът да е изпълнил една или 

повече доставки, през последните три години (от датата на подаване на офертата), чийто 

предмет и обем са идентични с предмета на обществената поръчка, като стойността на 

изпълнената доставка или доставки, следва да бъде не по-малка от прогнозната стойност на 

съответната обособена позиция - Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е попълнил 

надлежно ЕЕДОП, представен е списък – по образец № 7 от документацията, с посочени осем 

броя изпълнени договори с предмет и обем, идентични с тези на поръчката, с посочени 

стойности, датите на сключване на договорите и крайният им срок и получателите. 

Представени са и доказателства за изпълнение на договорите – удостоверения за добро 

изпълнение и обявления за приключване на възложените поръчки. 

III.3.2. По поставеното изискване участникът да прилага системи за управление на 

качеството (чл.63, ал.1, т.10 ЗОП), Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил 

сертификати за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно 

стандарта EN ISO 9001:2015 и стандарта EN ISO 14001:2015 с обхват доставка или продажба на 

канцеларски материали, консумативи и изработка на рекламни материали и др., като наличието 

им е отразено и в ЕЕДОП. 

III.3.3. По поставеното изискване, предлаганите от участника касети с тонер да бъдат 

нови, неупотребявани, нерециклирани и да са от производител, който има внедрени система за 

управление на качество  ISO 9001:2015 и система за управление на околната среда  

ISO14001:2015, Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил сертификати за доказване 

на изискването, на името на производителя на тонер касетите. 

III.3.4. По поставеното изискване, участниците да представят копие на документ, 

издаден от производителя на съвместимите консумативи, относно капацитета/броя страници на 

съвместимите консумативи, в който се съдържа информация, че съвместимите консумативи са 

произведени и тествани при относимите стандарти и е посочен точния капацитет/брой 

страници, Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил Писмо за потвърждение, 

удостоверение и оторизационно писмо от „Прайм Съксес Къмпани Лимитид“ - производител 

на съвместими тонер касети, за това че същите са произведени и тествани при относимите 

стандарти, с посочен точен капацитет/брой страници, и че участникът Кооперация „Панда“ е 

упълномощен да внася, продава или участва в тръжни процедури със съвместимите лазерни 

касети  с търговската марка Office1. 

III.3.4. По поставеното изискване, участниците да представят мостри на артикулите, 

за които в техническата спецификация от документацията е обозначено, че е необходимо, 

Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“ е представил същите. 

 

Извод: Кандидат № 1 – Кооперация „Панда“, гр. София е представил всички 

изискуеми документи, доказващи изпълнението от него на поставените от възложителя 

минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до условията за участие в 

процедурата, обявени от Възложителя (Изисквания на възложителя, посочени в раздел III – 

Условия за участие. Изисквания към участниците в откритата процедура). 

 

Предвид гореизложеното комисията на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП взе 

следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска Кандидат № 1 - Кооперация „Панда“, гр. София до следващия етап на 

процедурата за обособена позиция №1 и обособена позиция №2, а именно – разглеждане на 

техническите предложения на участника. 

IV. Предвид горното комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за позиция №1 и Техническото предложение за позиция №2 на единствения 

участник Кооперация „Панда“, гр. София, съгласно предварително обявените от 

възложителя критерии. 
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IV.1. ЗА ПОЗИЦИЯ №1 - Техническото предложение на участника е изготвенo 

съгласно образeца към документацията – по Образец № 2 за съответната позиция.  

Участника Кооперация „Панда“, е представил един брой актуален каталог на 

предлаганите продукти БЕЗ посочени цени, т.е. каталогът отговаря на задължителните 

изисквания по процедурата и закона, в тях да не се посочват цени. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката – 48 (четиридесет и осем) 

часа, считано от подаване на заявката от възложителя. Предложил е срок за отстраняване на 

рекламации – също 48 (четиридесет и осем) часа, считано от депозиране на рекламацията. 

Участникът е представил мостри на артикулите, за които в техническата 

спецификация за позиция № 1 е обозначено, че са изискуеми. Комисията установи, че същите 

отговарят на поставените технически изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията на настоящата обществена поръчка, а именно: 

№ 

по ред 

от техн. 

специф-я 

представена мостра 
установени технически 

характеристики от комисията 

Мерна 

единица 

2 Автоматичен молив 0.7 

Мека зона на захващане, специална 

система за обхват на графита, която 

осигурява мекота и комфорт при 

писане, писецът се прибира лесно, 

метален връх и водач за графита, дълга 

прибираще се гума 

бр. 

4 Химикал, еднократен 

мека гумена зона на захващане, 

дебелина на писане 0.7 мм, иглен връх 

на писеца, защита от мастилени петна, 

цвета на капачката обозначава цвета на 

мастилото, 10 бр. в опаковка 

Опаковка 

5 
Рециклирана копирна хартия 

А4  

Копирна хартия A4, рециклирана, 

100% екологична, грамаж g/m2- 80 

±3.0 подходяща за всички видове 

копирни машини, лазерни принтери и 

факс апарати, 500 л. в пакет, 5 пакета в 

кашон 

Кашон 

8 Папка Джоб А4 оп.100 
стандартна европерфорация, дебелина 

80 микрона, 100 бр. в опаковка 
Пакет 

10 
Химикали –стационарни за 

посетители 

с шнур и самозалепваща поставка, 

сменяем пълнител, син цвят на 

мастилото 

Бр. 

12 
Мастилница за презареждане на 

маркери 
за презареждане на текст маркери  с 

потапяне на маркера в мастилницата 
бр. 

13 Текст маркер комплект 6 цвята 
скосен връх, 6 бр. в опаковка, 

възможност за презареждане 
Опаковка 

15 Коректор лента 

бяла коригираща лента с ширина 4.2 

мм., 

Бр. дължина на лентата 10 м., подходяща 

за корекции върху копирна, фото и 

факс хартия. 

23 Копирна хартия А3 бяла –пакет формат А3, 80 g/m2., 500 листа в пакет Пакет 

46 Лепило течно 30 мл. с тампон, на водна основа Бр. 

53 
Мастилница за презареждане на 

маркери 

за презареждане на маркери за бяла 

дъска с потапяне на маркера в 

мастилницата 

бр. 
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55 Шредер 

Унищожава 10 листа с размер на 

изрезката 3х10 мм, унищожава 

кредитни карти, обем на коша 19 л. 

бр. 

77 Ролетка – 5м 5м дължина на лентата Бр. 

82 Перманентен маркер сребро 
объл връх, индустриален, устойчив на 

топлина, лакиращ ефект 
Бр. 

101 
Пълнители за химикал 

обикновени 
  Бр. 

 

Кандидатът е приложил и всички изискуеми документи по обществената поръчка за 

позиция №1.  

 

IV.2. ЗА ПОЗИЦИЯ №2 - Техническото предложение на участника е изготвенo 

съгласно образeца към документацията – по Образец № 2 за съответната позиция.  

Участника Кооперация „Панда“, е представил един брой актуален каталог на 

предлаганите продукти БЕЗ посочени цени, т.е. каталогът отговаря на задължителните 

изисквания по процедурата и закона, в тях да не се посочват цени. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката – 48 (четиридесет и осем) 

часа, считано от подаване на заявката от възложителя. Предложил е срок за отстраняване на 

рекламации – също 48 (четиридесет и осем) часа, считано от депозиране на рекламацията. 

Участникът е представил мостри на артикулите, за които в техническата 

спецификация за позиция № 2 е обозначено, че са изискуеми. Комисията установи, че същите 

отговарят на поставените технически изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията на настоящата обществена поръчка, а именно: 
№ 

по ред 

от техн. 

специф-я 

представена мостра 
установени технически 

характеристики от комисията 

Мерна 

единица 

1 Папка с машинка А4, картон, бяла 

картонена папка с метална машинка и 

плъзгач, картон 250 гр./кв.м., поле за 

надписване 

Бр. 

3 Кламери 28 мм 
метални, изработени от стомана с 

никелово покритие 
Кутия 

4 Папка за картотека картонена папка с поле за надписване Бр. 

5 
Папка картонена с 3 капака и 

ластик 

изработена от картон, поле за 

надписване, с 3 капака и ластик, да се 

предлага в 10 различни цвята 

Бр. 

6 Картонен бокс с ластик 

изработен от картон, с UV лак, ластик 

за здраво затваряне, гръб 60 мм, 

размер - минимум 240/330 мм 

Бр. 

8 Архивна кутия  с размери 340 х 80 х 250 Бр. 

13 Архивен кашон  
с размери 260 х 520 х 365 мм, за 6 

архивни кутии 
Бр. 

14 Папка с копче А4 прозрачна PP папка с копче, размер А4 Бр. 

15 
Папка за картотека V-образна с 

ограничител 

изработена от картон, метални 

машинки и шини за окачване, 

прозрачни табелки за надписване, да 

се предлага в минимум 5 цвята 

Бр. 

16 Бокс за картотека  Капацитет 35 папки, гумени крачета Бр. 
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17 Бокс за картотека с капак 

капацитет 20 папки или 3 класьора А4 

/5см/, вградени дръжки за лесно 

пренасяне, изработен от 

висококачествена олекотена 

пластмаса, отделение за пишещи 

средства 

  

 

Кандидатът е приложил и всички изискуеми документи по обществената поръчка за 

позиция №2.  

С оглед гореизложените обстоятелства, комисията единодушно прие следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

1. Техническото предложение на участник № 1 - Кооперация „Панда“ за позиция № 1 

отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно утвърдената документация на настоящата 

обществена поръчка, с оглед на което Комисията допуска до участие в следващия етап от 

процедурата - отваряне на „Ценовото предложение“ участник № 1 - Кооперация „Панда“, 

гр. София, за позиция № 1, при предварително определен критерий за възлагане – „най-ниска 

цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

2. Техническото предложение на участник № 1 - Кооперация „Панда“ за позиция № 2 

отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно утвърдената документация на настоящата 

обществена поръчка, с оглед на което Комисията допуска до участие в следващия етап от 

процедурата - отваряне на „Ценовото предложение“ участник № 1 - Кооперация „Панда“, 

гр. София, за позиция № 2, при предварително определен критерий за възлагане – „най-ниска 

цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

3. Комисията определя дата и час за провеждане на следващия етап от процедурата – 

отваряне на ценовите предложения – на 30.01.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на Централно управление на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 4. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 22.01.2019 г. 

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя на 22.01.2019 г. в 16:00 часа. 

Настоящия протокол да се сведе до знанието на участника в процедурата, като  

протоколът се изпрати на същия на посочения от него електронен адрес и същият се публикува 

в профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1……(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 

                              2……(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 

        3……(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 

        4……(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 


