ПРОТОКОЛ № 3
От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-23/06.07.2017 г. на
Главния изпълнителен директор 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 „Български пощи“ ЕАД, с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Самозалепващи се етикети; Обособена позиция № 2 – Офис
хартия; Обособена позиция № 3 – Други хартиени артикули; Обособена позиция № 4 –
Специални хартиени артикули“
Днес 31.07.2017 г. /понеделник/ в 10:30 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-15-23/06.07.2017 г. на Главния
изпълнителен директор 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 „Български пощи“ ЕАД, с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Самозалепващи се етикети; Обособена позиция № 2 – Офис
хартия; Обособена позиция № 3 – Други хартиени артикули; Обособена позиция № 4 –
Специални хартиени артикули“ и на основание чл.57, ал.3 и чл.58 от ППЗОП, започна
своята работа комисия в състав:
Председател:
Членове:
ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

и в присъствието на представители на участниците, както следва:
1. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – пълномощник на „Мултико 92“ ООД;
2. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – пълномощник „Мениджъмнт Бизнес
Машин” ООД
На основание разгледаните технически предложения и представени мостри,
комисията допуска до отваряне на ценовите оферти следните участници:
По обособена позиция № 1
Участниците „Кооперация „Панда“ и „Мултико 92“ ООД
По обособена позиция № 2
Участникът „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. “Академик Стефан Младенов” № 1
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80
факс: 02 / 962 53 29
www.bgpost.bg
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По обособена позиция № 3
Участникът „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД
По обособена позиция № 4
Ценови оферти няма да бъдат отваряни и разглеждани.
Критерият за оценяване, обявен от Възложителя е „най– ниска цена“.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени,
както следва:
За обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети”
1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“
Преложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 101 969,71
(сто и една хиляди девестотин шестдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки)
лева без ДДС.
Предложените единични цени на артикул са:
№
1

2

3

4
5

6
7

ролка

120

Единична
цена,
без ДДС
10,00 лв.

ролка

500

17,04

8 520,00

ролка

16

4,19

67,04

лента

200

13,18

2 636,00

ролка

1 500

7,73

11 595,00

ролка

600

6,99

4 194,00

Ролка с бели термо етикети (термотрансферен
ролка
печат) по един на ред, 89/21mm, по един на ред,
4000 етикета на ролка, вътрешен диаметър 75мм

400

9,60

3 840,00

Вид артикул
Терморолка 62 мм/100 м, 140 гр/кв. м. (за
принтер Intermec Easy Coder PF4I Thermal TOP),
шпула с вътрешен диаметър 40 мм
Ролка с бели термо етикети (термотрансферен
печат) за принтери Thermal TOP 80х132, по един
на ред, 1000 броя етикети на шпула. Външен
диаметър на ролката 195 мм и вътрешен
диаметър 75 мм - за принтери Zebra
Ролка с бели термо-етикети (за термодиректен
печат), с размер 56 мм/43 мм, по един на ред,
1000 броя, шпула с диаметър Ø 12 мм.
Термоетикетите се използват при везни и
принтери (на етикета се отпечатва тегло)
Термотрансферна лента за Zebra 2300,
широчина 89 мм/дължина 450 м, черна
Ролка с бели (червени) термо етикети
(термотрансферен печат) по един на ред, 50
mm/30 mm, 4000 етикета на ролка, вътрешен
диаметър 75мм
Термотрансферна лента, 55 mm x 360 m

Мерна
единица

Общ
брой

Обща цена,
Без ДДС
1 200,00 лв.

2

Етикети, бели, многофункционални
самозалепващи, за лазерни и мастиленоструйни
принтери и копирни машини, формат А4,
размери на етикета 48,5 мм/25,4 мм, бр. етикети
на лист - 44, брой листа А4 в кутия - 500 бр.
9 Етикети, бели, многофункционални
самозалепващи, за лазерни и мастиленоструйни
принтери и копирни машини, формат А4, размер
70мм/37 мм, бр.етикети на лист - 24, бр. листа
А4 в кутия -100 бр.
10 Самозалепващи ценови етикети, 12 мм/22 мм,
четири цветя, блок от 80 броя, кутия с 1 200 бр.
етикети
11 Етикети, бели, многофункционални
самозалепващи, за лазерни и мастиленоструйни
принтери и копирни машини, формат А4, размер
210мм/297 мм, бр.етикети на лист - 1, бр. листа
А4 в кутия -100 бр.
8

кутия

2 624

26,11

68 512,64

кутия

149

6,27

934,23

кутия

238

1,15

273,70

кутия

30

6,57

197,10

ОБЩО:

101969,71

Членовете на комисията Светослава Узунян, Елена Асенова, Силвия Златанова-Маринчева
и Станка Кожухарова подписаха ценовото предложение на участника.
Същото се подписа и от посочените по – горе представители на участниците в
процедурата Мултико 92 ООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД.
2. „МУЛТИКО 92“ ООД
Преложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 101609,26
(сто и една хиляди шестстотин и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева без
ДДС.
Предложените единични цени на артикул са:
№
1

2

3

4

Вид артикул
Терморолка 62 мм/100 м, 140 гр/кв. м. (за
принтер Intermec Easy Coder PF4I Thermal TOP),
шпула с вътрешен диаметър 40 мм
Ролка с бели термо етикети (термотрансферен
печат) за принтери Thermal TOP 80х132, по един
на ред, 1000 броя етикети на шпула. Външен
диаметър на ролката 195 мм и вътрешен
диаметър 75 мм - за принтери Zebra
Ролка с бели термо-етикети (за термодиректен
печат), с размер 56 мм/43 мм, по един на ред,
1000 броя, шпула с диаметър Ø 12 мм.
Термоетикетите се използват при везни и
принтери (на етикета се отпечатва тегло)
Термотрансферна лента за Zebra 2300,
широчина 89 мм/дължина 450 м, черна

Мерна
единица
ролка

ролка

Общ
брой

Единична
цена,
без ДДС

Обща цена,
Без ДДС

7,78

933,60

15,33

7665,00

2,94

47,04

9,21

1842,00

120

500

ролка

16

лента

200

3

Ролка с бели (червени) термо етикети
(термотрансферен печат) по един на ред, 50
mm/30 mm, 4000 етикета на ролка, вътрешен
диаметър 75мм
Термотрансферна лента, 55 mm x 360 m

ролка

ролка

600

Ролка с бели термо етикети (термотрансферен
печат) по един на ред, 89/21mm, по един на ред,
4000 етикета на ролка, вътрешен диаметър 75мм
8 Етикети, бели, многофункционални
самозалепващи, за лазерни и мастиленоструйни
принтери и копирни машини, формат А4,
размери на етикета 48,5 мм/25,4 мм, бр. етикети
на лист - 44, брой листа А4 в кутия - 500 бр.
9 Етикети, бели, многофункционални
самозалепващи, за лазерни и мастиленоструйни
принтери и копирни машини, формат А4, размер
70мм/37 мм, бр.етикети на лист - 24, бр. листа
А4 в кутия -100 бр.
10 Самозалепващи ценови етикети, 12 мм/22 мм,
четири цветя, блок от 80 броя, кутия с 1 200 бр.
етикети
11 Етикети, бели, многофункционални
самозалепващи, за лазерни и мастиленоструйни
принтери и копирни машини, формат А4, размер
210мм/297 мм, бр.етикети на лист - 1, бр. листа
А4 в кутия -100 бр.

ролка

400

5

6
7

1 500

кутия

2 624

кутия

149

кутия

кутия

8,50

12750,00

4,55

2730,00

9,33

3732,00

26,92

70638,08

6,00

894,00

0,83

197,54

6,00
ОБЩО:

180,00
101609,26

238

30

Членовете на комисията ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
подписаха ценовото предложение на участника.
Същото се подписа и от посочения по – горе представител на участника в
процедурата „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД.

За обособена позиция № 2 – „Офис хартия”
1. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД
Преложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 301 164,98
(триста и една хиляди сто шестдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки) лева
без ДДС.
Предложените единични цени на артикул са:
№

1

Вид артикул
Стандартен клас бяла хартия за копирни
машини, лазерни и мастиленоструйни
принтери, формат А4, 80 g/m2, минимум

Мерна
единица
пакет
500 л.

Общ
брой

Единична
цена,
без ДДС

Обща цена,
Без ДДС

3,83 лв,

223809,88 лв,

58 436

4

2

3

4
5
6

500 л в пакет и максимум 2500 л в
опаковка (кашон)
Стандартен клас бяла хартия за копирни
машини, лазерни и мастиленоструйни
принтери, формат А5, 80 g/m2, минимум
500 л в пакет и максимум 2500 л в
опаковка (кашон)
Бяла хартия клас А, за двустранно и
цветно копиране, за високоскоростни
машини, лазерни и мастилено-струйни
принтери и машинно пликоване, формат
А4, 80 g/m2, минимум 500 л в пакет и
максимум 2500 л в опаковка (кашон)
Стандартен клас бяла хартия за копирни
машини, лазерни и мастиленоструйни
принтери, формат А3, 80 g/m2, пакет 500 л
Хартия копирна, цветна, формат А4, 80
g/m2 - пакет, 500 л.
Картон копирен, цветен, формат А4, 160
g/m2 - пакет, 250 л.

пакет
500 л.

2,25 лв,

14760,00 лв,

4,40 лв,

61600,00 лв,

9,50 лв,

560,50 лв,

7,50 лв,

315,00 лв,

9,20 лв,

119,60 лв,

ОБЩО:

301164,98 лв,

6 560

пакет
500 л.

14 000

пакет

59

пакет

42

пакет
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Членовете на комисията ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
подписаха ценовото предложение на участника.
Същото се подписа и от посочения по – горе представител на участника в
процедурата „МУЛТИКО 92“ ООД.
За обособена позиция № 3 – „Други хартиени артикули”
1. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 150868,80
(сто и петдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева
без ДДС.
Предложените единични цени на артикул са:
№

Вид артикул

Мерна
единица

Общ
брой

Единична
цена,
без ДДС

Обща цена,
Без ДДС

1

Хартия карирана, формат А4 - пакет, 500 л.

пакет

1 162

2,90 лв,

3369,80 лв,

2

Принтерна хартия 150/11/1 - кашон, 4000 л.

кашон

345

21,00 лв,

7245,00 лв,

3

Принтерна хартия 150/11/2 - кашон, 2000 л.

кашон

480

27,00 лв,

12960,00 лв,

4

Принтерна хартия 240/11/1 - кашон, 2000 л.

кашон

1 655

14,90 лв,

24659,50 лв,

5

Принтерна хартия 240/11/2 - кашон, 1000 л.

кашон

4 204

19,00 лв,

79876,00 лв,

6

Принтерна хартия 240/11/3 - кашон, 750 л.

кашон

518

23,00 лв,

11914,00 лв,

5

7

Принтерна хартия 240/11/4, кашон, 500 л.

кашон

124

23,75 лв,

2945,00 лв,

8

Факс хартия, ролка, 216 мм/25 м

ролка

302

1,25 лв,

377,50 лв,

ролка

1 584

1,20 лв,

1900,80 лв,

ролка

200

2,35 лв,

470,00 лв,

кашон

204

19,80 лв,

4039,20 лв,

Факс хартия, ролка, 210 мм х 26 м, диаметър
на шпулата 1/2"
10 Факс хартия, ролка, 210 мм/ 50 м, диаметър на
шпулата Ø 25 мм
11 Принтерна хартия 240/11/2 - кашон, 1000 л.,
за отпечатване на фактури,на първия
екземпляр да пише ОРИГИНАЛ
12 Принтерна хартия 240/11/5, кашон, 400 л.
9

кашон

10

26,50 лв,

265,00 лв,

13 Принтерна хартия 380/11/1 - кашон, 2000 л.

кашон

15

24,80 лв,

372,00 лв,

14 Принтерна хартия 380/11/2 - кашон, 1000 л.

кашон

10

30,50 лв,

305,00 лв,

15 Принтерна хартия 380/11/3 - кашон, 750 л.

кашон

5

34,00 лв,

170,00 лв,

ОБЩО:

150868,80 лв,

Членовете на комисията ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
подписаха ценовото предложение на участника.
Същото се подписа и от посочения по – горе представител на участника в
процедурата „МУЛТИКО 92“ ООД.
За Обособена позиция 4 – „Специални хартиени артикули”
Няма допуснати участници по обособена позиция № 4. Ценовото предложение
на подалият оферта участник няма да бъде отваряно и разглеждано.
С оглед направените констатации, относно ценовите предложения, комисията
премина към класиране на участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий
„икономически най – изгодна оферта – най-ниска цена“:
По обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети”
На първо място, комисията класира участникът „МУЛТИКО 92“ ООД, с
предложена обща цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 101 609,26
(сто и една хиляди шестстотин и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева без
ДДС.
На второ място, комисията класира участникът Кооперация „Панда“, с
предложена обща цена за изпълнение на договора /обществената поръчка/ е: 101 969,71
(сто и една хиляди девестотин шестдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки)
лева без ДДС.
По обособена позиция № 2 – „Офис хартия”
На първо място, комисията класира участникът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС
МАШИН“ ООД , с предложена обща цена 301 164,98 (триста и една хиляди сто
шестдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки) лева без ДДС.
По обособена позиция № 3 – „Други хартиени артикули”
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Комисията класира участникът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД , с
предложена обща цена 150868,80 (сто и петдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем
лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС.
Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнители:
По обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети”
Класираният на първо място участник „МУЛТИКО 92“ ООД и да сключи
договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби.
По обособена позиция № 2 – „Офис хартия”
Класираният на първо място участник „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“
ООД и да сключи договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби.
По обособена позиция № 3 – „Други хартиени артикули”
Класираният на първо място участник „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“
ООД и да сключи договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби.

КОМИСИЯ:
1.
2.
3. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
4.
5.
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