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ПРОТОКОЛ № 4 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-4/13.02.2018 г. и Заповед № 

РД–08–112/07.03.2018 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 материали за ежедневна поддръжка на сградния 

фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” 

 

Днес 20.03.2018 г. 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-15-4/13.02.2018 г. и Заповед № РД–08–112/07.03.2018 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 материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД 

по дванадесет обособени позиции” и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и 

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

 

Председател:Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Надка Стоева – р-л сектор „Цени и ценообразуване“,  дирекция „ФИ“ 

         Сашо Ламбов  – ръководител отдел „ПСТД“, дирекция  „УЧРАДС“ 

                Жулиета Владимирова –– гл. експерт „ПСФ“, дирекция „УЧРАДС“ 

                Ивайла Митова - ръководител сектор „Продажба и наеми“, дирекция „УЧРАДС” 

 

При разглеждане на  ценовите предложения, Комисията констатира, че по отношение 

на ценовите оферти на участника „ТОП ЕЛАНА“ ООД за обособените позиции от № 1 до № 6 

и от № 7 до № 12, са налице предпоставките по чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като съдържат 

предложения с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 % /двадесет 

на сто/ по – благоприятно от средната стойност на останалите участници по съответните 

обособени позиции. Искането по чл.72, ал.1 от ЗОП се  изпрати  на посочения от участника 

електронен адрес на 12.03.2018 г. за представяне на подробна писмена обосновка по 

съответната обособена позиция.  В законоустановения срок от 5 /пет/ дни от датата на 

получаване на писменото искане, на 14.03.2018 г. участникът депозира в деловодството на 

„Български пощи“ ЕАД своите писмени обосновки по всяка обособена позиция. 

След изтичане на определения срок, на 20.03.2018 г. в 10:30 часа Комисията пристъпи 

към разглеждане и обсъждане на представените подробни обосновки и установи следното: 

В представените обосновки по всяка обособена позиция, участникът е посочил, че 

„Посочената информация има конфиденциален характер и се отнася единствено и само за 

информация на членовете на комисията“. Обявения от възложителя критерий за оценка е 

„най – ниска цена“, а обосновката се отнася именно за предложената от участника цена.  

Съгласно разпоредбата на чл.102, ал.2 от ЗОП участниците не могат да се позовават 

на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертата им, които подлежат на 
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оценка, в настоящия случай се оценява именно предложената цена от участника, поради което 

участникът не може да се позовава на конфиденциалност на посочената от него информация. 

 

По обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали за РУ „Западен 

регион”  

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 14/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 1.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 1 от 1431,13 (хиляда четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 1, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 1. 

 

По обособена позиция 2: „Доставка на строителни материали за ЦУ, БФН, 

БРСЦ” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 15/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 2.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 2 от 1431,13 (хиляда четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) 
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лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 2, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 2. 

 

По обособена позиция 3: „Доставка на строителни материали за РУ „Южен 

централен регион” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 16/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 3.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 3 от 1431,13 (хиляда четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 3, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП.  

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.  Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 
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складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 3. 

 

По обособена позиция 4: „Доставка на строителни материали за РУ „Югоизточен 

регион” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 17/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 4.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 4 от 1431,13 (хиляда четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 4, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП.  

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 4. 

 

По обособена позиция 5: „Доставка на строителни материали за РУ 

„Североизточен регион” 
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В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 18/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 5.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 5 от 1431,13 (хиляда четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 5, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 5. 

 

По обособена позиция 6: „Доставка на строителни материали за РУ „Северен 

централен регион” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 19/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 6.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 6 от 1431,13 (хиляда четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 
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За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 6, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 6. 

 

По обособена позиция 7: „Доставка на електро материали за РУ „Западен 

регион” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 20/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 7.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 7 от 1689,17 (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 7, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Складово – транспортни разходи – до 3 % от 

общия оборот на годишна база; Трудови разходи – до 4,5%; Разходи за застраховки – до 0,5 %; 

Други преки и извънредни разходи – 0,5%. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълни в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 
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„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 7. 

 

По обособена позиция 8: „Доставка на електро материали за ЦУ, БФН, БРСЦ” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 21/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 8.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 8 от 1689,17 (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 8, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 8. 

 

По обособена позиция 9: „Доставка на електро материали за РУ „Южен 

централен регион“ 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 22/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 9.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 
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Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 9 от 1689,17 (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 9, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 9. 

 

По обособена позиция 10: „Доставка на електро материали за РУ „Югоизточен 

регион” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 23/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 10.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 10 от 1689,17 (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 10, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 
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стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 10. 

 

По обособена позиция 11: „Доставка на електро материали за РУ „Североизточен 

регион” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 24/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 11.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 11 от 1689,17 (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 11, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 
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участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 11. 

 

По обособена позиция 12: „Доставка на електро материали за РУ „Северен 

централен регион” 

В дадения от Комисията срок от участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е получена 

подробна писмена обосновка с вх.№ ОП – 35 – 25/ 14.03.2018 г. за начина на образуване на 

представеното ценово предложение по Обособена позиция № 12.  

В обосновката са представени следните обстоятелства: 

Икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод: 

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 

позиция № 12 от 1689,17 (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) 

лева без ДДС, която цена е формирана на база на видове строителни продукти и оферирани 

единични цени съгласно приложената остойностена сметка, с разработени финансови разчети 

и отчитане на разходите по закупуване и реализация на отделните видове продукти; с 

дългогодишни делови отношения с контрагенти за доставка на строителни материали и 

договорени привилегии и допълнителни отстъпки, собствена складова база. 

За доказване на образуваната от участника цена за всеки конкретен артикул по 

Приложение А за обособена позиция № 12, е приложена таблица за начина на формиране на 

предлаганата цена (Таблица по Приложение А), включваща всички разходи за изпълнение на 

доставките, детайлно по пера, като е посочено че те не следва да надвишават зададени 

стойности за всяка конкретна дейност, а именно: Заличено на основание чл.102 от ЗОП. 

Заличено на основание чл.102 от ЗОП.        

Заличено на основание чл.102 от ЗОП. Посочено е че фирмата разполага с транспортни 

средства, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките, както и със 

складови бази. Участникът счита, че предложената цена е конкурентна и законосъобразна и 

изявява готовност да изпълнява в срок. 

След подробното разглеждане на писмената обосновка, в рамките на своята 

оперативна самостоятелност, Комисията взе решение, да приеме,  писмената обосновка на 

„ТОП ЕЛАНА” ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с 

изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.  

Предвид гореизложеното Комисията приема, че посочените обстоятелства в 

обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП предлага 

участникът „ТОП ЕЛАНА” ООД, да бъде ДОПУСНАТ до по-нататъшно участие в 

процедурата по обособена позиция № 12. 

 

С оглед направените констатации, относно ценовите предложения на допуснатите 

участници, Комисията премина към класиране на участниците, съгласно избрания от 

Възложителя критерий „икономически най – изгодна оферта – най-ниска цена“: 

 

По обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали за РУ „Западен 

регион”  

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1431,13 (хиляда 

четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) лева, без ДДС.  
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На второ място участникът  „Смарт бизнес компани“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2423,61 (две хиляди 

четиристотин двадесет и три лева и шестдесет и една  стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът "Богорекс-ТМ" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3310,00 (три хиляди триста  

и десет лева) лева, без ДДС.  

 

На четвърто място участникът „Арси“ ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3399,26 (три хиляди триста  

деветдесет  и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 2: „Доставка на строителни материали за ЦУ, БФН, 

БРСЦ” 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1431,13 (хиляда 

четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът  „Смарт бизнес компани“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2423,61 (две хиляди 

четиристотин двадесет и три лева и шестдесет и една  стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът "Богорекс-ТМ" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3334,00 (три хиляди триста  

тридесет и четири лева) лева, без ДДС.  

 

На четвърто място участникът „Арси“ ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3399,26 (три хиляди триста  

деветдесет  и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 3: „Доставка на строителни материали за РУ „Южен 

централен регион”  

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1431,13 (хиляда 

четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът  „Смарт бизнес компани“ ООД  
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Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2423,61 (две хиляди 

четиристотин двадесет и три лева и шестдесет и една  стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът „Арси“ ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3399,26 (три хиляди триста  

деветдесет  и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 4: „Доставка на строителни материали за РУ „Югоизточен 

регион“ 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1431,13 (хиляда 

четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът  „Смарт бизнес компани“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2423,61 (две хиляди 

четиристотин двадесет и три лева и шестдесет и една  стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът „Арси“ ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3399,26 (три хиляди триста  

деветдесет  и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 5: „Доставка на строителни материали за РУ 

„Североизточен регион” 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1431,13 (хиляда 

четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът  „Смарт бизнес компани“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2423,61 (две хиляди 

четиристотин двадесет и три лева и шестдесет и една  стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът „Арси“ ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3083,82 (три хиляди 

осемдесет и три лева и осемдесет и две стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 6: „Доставка на строителни материали за РУ „Северен 

централен регион” 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  
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Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1431,13 (хиляда 

четиристотин тридесет и един лева и тринадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът  „Смарт бизнес компани“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2423,61 (две хиляди 

четиристотин двадесет и три лева и шестдесет и една  стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът „Арси“ ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 3399,26 (три хиляди триста  

деветдесет  и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 7: „Доставка на електро материали за РУ „Западен 

регион“ 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1689,17 (хиляда шестстотин 

осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът "Смарт бизнес компани" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1992,39 (хиляда 

деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът "Богорекс-ТМ" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2356,00 (две  хиляди триста  

петдесет и шест лева) лева, без ДДС.  

 

На четвърто място участникът "Електро плюс" ООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2639,04 (две  хиляди 

шестстотин тридесет и девет лева и четири стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 8: „Доставка на електро материали за ЦУ, БФН, БРСЦ” 

На първо място участникът „Топ Елана“ ЕООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1689,17 (хиляда шестстотин 

осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът "Смарт бизнес компани" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1992,39 (хиляда 

деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  
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На трето място участникът "Богорекс-ТМ" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2356,00 (две  хиляди триста  

петдесет и шест лева) лева, без ДДС.  

 

На четвърто място участникът "Електро плюс" ООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2639,04 (две  хиляди 

шестстотин тридесет и девет лева и четири стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 9: „Доставка на електро материали за РУ „Южен 

централен регион“ 

На първо място участникът „Топ Елана“ ЕООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1689,17 (хиляда шестстотин 

осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът "Смарт бизнес компани" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1992,39 (хиляда 

деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът "Електро плюс" ООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2639,04 (две  хиляди 

шестстотин тридесет и девет лева и четири стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 10: „Доставка на електро материали за РУ „Югоизточен 

регион” 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1689,17 (хиляда шестстотин 

осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът "Смарт бизнес компани" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1992,39 (хиляда 

деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът "Електро плюс" ООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2639,04 (две  хиляди 

шестстотин тридесет и девет лева и четири стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 11: „Доставка на електро материали за РУ „Североизточен 

регион” 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  
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Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1689,17 (хиляда шестстотин 

осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът "Смарт бизнес компани" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1992,39 (хиляда 

деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът " Арси " ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2389,26 (две  хиляди триста 

осемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС.  

 

На четвърто място участникът "Електро плюс" ООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2869,48 (две  хиляди 

осемстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки) лева, без ДДС.  

 

По обособена позиция 12: „Доставка на електро материали за РУ „Северен 

централен регион” 

На първо място участникът „Топ Елана“ ООД  

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1689,17 (хиляда шестстотин 

осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На второ място участникът "Смарт бизнес компани" ЕООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 1992,39 (хиляда 

деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  

 

На трето място участникът "Електро плюс" ООД 

Предложената цена (сбор от предложените единични цени на артикулите по 

обособената позиция) за изпълнение на обществената поръчка е: 2869,48 (две  хиляди 

осемстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки) лева, без ДДС.  

 

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители: 

 

По обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали за РУ „Западен 

регион”  

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 2: „Доставка на строителни материали за ЦУ, БФН, 

БРСЦ” 
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Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 3: „Доставка на строителни материали за РУ „Южен 

централен регион”  

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 4: „Доставка на строителни материали за РУ „Югоизточен 

регион“ 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 5: „Доставка на строителни материали за РУ 

„Североизточен регион” 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 6: „Доставка на строителни материали за РУ „Северен 

централен регион” 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 7: „Доставка на електро материали за РУ „Западен 

регион“ 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 8: „Доставка на електро материали за ЦУ, БФН, БРСЦ” 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 9: „Доставка на електро материали за РУ „Южен 

централен регион“ 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 10: „Доставка на електро материали за РУ „Югоизточен 

регион” 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 11: „Доставка на електро материали за РУ „Североизточен 

регион” 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 
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По обособена позиция 12: „Доставка на електро материали за РУ „Северен 

централен регион” 

Класираният на първо място участник „Топ Елана“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

Този протокол бе съставен и приключен на 02.04.2018 г. /понеделник/.  
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