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ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано 

поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на ролна 

химизирана хартия; Обособена позиция № 2: „Доставка на ролна обемна хартия; 

Обособена позиция № 3: „Доставка на форматирана хартия и картон; Обособена 

позиция № 4: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично 

нанесен лепилен слой (гумирана)“ 

 

Днес 25.10.2016 г. в 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-21/25.10.2016 г. на Главния изпълнителен директор на 

„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 

участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска 

филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на ролна химизирана хартия; Обособена позиция № 2: 

„Доставка на ролна обемна хартия; Обособена позиция № 3: „Доставка на форматирана хартия 

и картон; Обособена позиция № 4: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с 

фабрично нанесен лепилен слой (гумирана)“ и на основание чл.103 ал.1 ЗОП и във вр. с чл.54 

ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

 

Председател: 

 

 

Членове:  ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

 

 

И в присъствието на представителите на участниците в процедурата, както следва: 

1. ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД – представител/пълномощник на 

участника „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД – ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

2. ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД – представител/пълномощник на 

участника „Славей – 91“ ООД – ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

 

3. ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД – представител/пълномощник на 

участника „Капелен България“ ЕООД – ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 
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4. ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД – представител/ пълномощник на „ЕМА“ 

ООД – ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП, представи същата и обяви регистъра на постъпилите оферти.  

В определения срок за получаване на оферти 17:00 часа на 24.10.2016 г. са постъпили 

4 /четири/ оферти от следните участници /регистър на участниците, подали оферти за участие 

в процедурата/: 

1. „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 30/24.10.2016 г. – 

подадена в 13:10 часа; 

2. „Славей – 91“ ООД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 30/24.10.2016 г. – подадена в 14:05 часа; 

3. „Кепелен България“ ЕООД - с оферта № 3 , вх.№ ОП - 30/24.10.2016 г.– подадена в 

16:10 часа; 

4. „Ема“ ООД - с оферта № 4 , вх.№ ОП - 30/24.10.2016 г.– подадена в 16:57 ч.; 

 

На основание чл.54 ал.1 от ППЗОП, комисията започна работа след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти. След запознаване със съдържанието на 

регистъра на подадените оферти председателят и членовете на комисията подписаха и 

представиха декларация по чл.103,ал.2 ЗОП за съответствие и спазване на изискванията по 

същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 ППЗОП. 

 

На основание чл.54, ал.3 ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на запечатаните 

непрозрачни опаковки с подадени оферти по реда на тяхното постъпване и  оповести тяхното 

съдържание, както следва: 

 

Участника „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД – е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички изискуеми 

документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат техническото 

предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Мениджмънт 

Бизнес Машин“ ООД, същите бяха подписани от представител на участника „Славей – 91“ 

ООД. 

Участника „Славей – 91“ ООД – е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички изискуеми документи по чл.39, ал.2 и ал.3, 

т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат техническото 

предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Славей – 91“ 

ООД, същите бяха подписани от представител на участника „Ема“ ООД. 

Участника „Кепелен България“ ЕООД – При отваряне на офертата, поради 

големината на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, същият беше срязан при 

отваряне на офертата на участника. В присъствието на всички членове на комисията и 
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представителите на участниците без да бъде нарушена тайната на ценовата оферта, плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ се залепи с тиксо, и се  подписа от всички членове на 

комисията и от всички представители на участниците в процедурата. След като нямаше 

възражения от страна на представителите на участниците, комисията продължи своята работа 

по разглеждане на офертата и установи следното: участникът  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички изискуеми 

документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника,  

а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от всички членове на комисията 

и всички представители на участниците поради описаната по-горе причина. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат техническото 

предложение на участника „Кепелен България“ ЕООД, същото се подписа от представител на 

участника „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД. 

Участника „Ема“ ООД – е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички изискуеми документи по чл.39, ал.2 и ал.3, 

т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат техническото 

предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Кепелен 

България“ ЕООД, същите бяха подписани от представител на участника „Мениджмънт Бизнес 

Машин“ ООД. 

 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите 

по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, и направи следните  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

Участникът „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД е подал оферта по обособена 

позиция № 1 „Доставка на ролна химизирана хартия“ и е представил всички изискуеми 

документи по чл.39, ал.2 ППЗОП и изискванията поставени от Възложителя. 

След разглеждането на представените документи, комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответствие с критериите за подбор. 

Участника „Славей – 91“ ООД е подал оферти по обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3. И по двете обособени позиции участникът е представил всички 

изискуеми документи по чл.39, ал.2 ППЗОП и изискванията поставени от Възложителя. 

След разглеждането на представените документи и по двете обособени позиции, 

комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря 

на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
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Участника „Кепелен България“ ЕООД е подал оферта по обособена позиция № 4, 

като е представил всички изискуеми документи по чл.39, ал.2 ППЗОП и изискванията 

поставени от Възложителя. 

След разглеждането на представените документи, комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответствие с критериите за подбор. 

Участника „Ема“ ООД е подал оферти по обособена позиция № 1, обособена 

позиция №2 и обособена позиция № 3. По всички обособени позиции участникът е представил 

всички изискуеми документи по чл.39, ал.2 ППЗОП и изискванията поставени от 

Възложителя. 

След разглеждането на представените документи и по трите обособени позиции, 

комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря 

на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

Предвид гореизложените констатации относно наличието и редовността на 

представените документи от участниците, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 

 

 

1. Допуска до следващо разглеждане на документацията - технически предложения и 

тестване на представените мостри на участниците „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, 

„Славей – 91“ ООД, „Кепелен България“ ЕООД и „Ема“ ООД. 

2. Протоколът с констатациите да бъде изпратен до всички участници в публичното 

състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет „Доставка на хартии за нуждите 

на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към 

„Български пощи“ ЕАД, с 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

„Доставка на ролна химизирана хартия; Обособена позиция № 2: „Доставка на ролна обемна 

хартия; Обособена позиция № 3: „Доставка на форматирана хартия и картон; Обособена 

позиция № 4: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен 

лепилен слой (гумирана)“ и публикуван в същия ден в „Профила на купувача“ на „Български 

пощи“ ЕАД. 

 

 

КОМИСИЯ: 

1.  

2.  

3.  ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

4.  

5.  

                                     

 

 


