
 

  БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД            BULGARIAN  POSTS  PLC  
    ул. “Академик Стефан Младенов” № 1            1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31, 
бл. 31, 1700 София, тел.  02 / 949 32 80           1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80, 

       факс: 02 / 962 53 29             fax: + 359 2 962 53 29 
     www.bgpost.bg            info@bgpost.bg 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

Днес 08.06.2017 г. /четвъртък/ в 11:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан 

Младенов“ № 1 бл.31, комисия за провеждане на процедура публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови 

пликове за нуждите на  „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции както следва: 

Обособена позиция І: "Доставка на пликове за услуга "РП", без печат"; Обособена позиция 

ІІ: "Доставка на пликове за колетни пратки (СР91)"; Обособена позиция ІІІ: "Доставка на 

пликове за банкноти и монети за ценни пратки    (в т.ч. вакуумни)";  Обособена позиция ІV: 

"Доставка на пликове за ваучери и винетни стикeри", назначена със Заповед № РД-15-16/ 

20.04.2017 г. на Главния изпълнителен директор, в състав: 

 

Председател:  

Членове:                ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД 

          

 

и в присъствието на представители на участниците, както следва:  

1. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД на участникът „Тис Трейдинг 

България“ ЕООД; 

2. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД на участникът „Вип Секюрити“ 

ЕООД, с пълномощно представено на комисията. 

 

Комисията обяви на присъстващите резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели. На основание разгледаните технически предложения и представени 

мостри, комисията допуска до отваряне на ценови оферти следните участници: 

 

По обособена позиция № 1  

1.  „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД;  

2. „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 

 

По обособена позиция № 2  

1.  „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД;  

2. „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;  

 

По обособена позиция № 4 

1.  „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 

 

Критерият за оценяване, обявен от Възложителя е „най– ниска цена“.  
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Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени, 

както следва: 

 

По обособена позиция № 1 

  

1. „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД 

Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 32 387,50 

(тридесет и две хиляди триста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без  

ДДС. 

Единичните цени на артикул са:  

- пликове с размери 250/400 mm – 0,0251 (нула цяло нула двеста петдесет и едно) лв. 

без ДДС; 

- пликове с размери 350/500 mm – 0,435 (нула цяло четиристотин тридесет и пет) 

лв. без ДДС; 

- пликове с размери 450/600 mm – 0,081 (нула цяло нула осемдесет и едно) лв. без 

ДДС; 

- пликове с размери 600/900 mm – 0,157 (нула цяло сто петдесет и седем) лв. без 

ДДС. 

 

Обща цена по артикул за изпълнение на поръчката е както следва: 

- пликове с размери 250/400 mm – 6902,50 (шест хиляди деветстотин и два лева и 

петдесет стотинки) лв. без ДДС; 

- пликове с размери 350/500 mm – 8700,00 (осем хиляди и седемстотин) лв. без ДДС; 

- пликове с размери 450/600 mm – 9720,00 (девет хиляди седемстотин и двадесет) 

лв. без ДДС; 

- пликове с размери 600/900 mm – 7065,00 (седем хиляди и шестдесет и пет) лв. без 

ДДС. 

 

Ценовото предложение бе подписано от членовете на комисията. Председателят на 

комисията предложи на представителите на участниците „ТиС трейдинг България“ ЕООД и 

„Вип секюрити“ ЕООД да подпишат ценовото предложение на участника „Инженеринг 

консулт ЕС“ ЕООД, като същите го подписаха. 

 

 

2.„ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 29 030,00  (двадесет и 

девет хиляди и тридесет) лв. без ДДС 

Единичните цени на артикул са:  

- пликове с размери 250/400 mm – 0,022  (нула цяло нула двадесет и две) лв. без ДДС; 

- пликове с размери 350/500 mm – 0,036  (нула цяло нула тридесет и шест) лв. без 

ДДС; 

- пликове с размери 450/600 mm – 0,076 (нула цяло нула седемдесет и шест) лв. без 

ДДС; 

- пликове с размери 600/900 mm – 0,148 (нула цяло сто четиридесет и осем) лв. без 

ДДС. 
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Обща цена по артикул за изпълнение на поръчката е както следва: 

- пликове с размери 250/400 mm – 6050,00 (шест хиляди и петдесет) лв. без ДДС; 

- пликове с размери 350/500 mm – 7200,00 (седем хиляди и двеста) лв. без ДДС; 

- пликове с размери 450/600 mm – 9120,00 ( девет хиляди сто и двадесет) лв. без 

ДДС; 

- пликове с размери 600/900 mm – 6660,00 (шест хиляди шестстотин и шестдесет) 

лв. без ДДС. 

 

Ценовото предложение бе подписано от членовете на комисията. Председателят на 

комисията предложи на представителя на участника „Вип секюрити“ ЕООД да подпише 

ценовото предложение на участника „ТиС трейдинг България“ ЕООД, като същия го 

подписа. 

 

По обособена позиция № 2  

 

1.  „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 39 950,00  

(тридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС. 

Единичните цени на артикул са:  

– пликове с размери CP 91 BG – 0,047 (нула цяло нула четиридесет и седем) лв. без 

ДДС; 

– пликове с размери CP 91 – 0,047  (нула цяло нула четиридесет и седем)  лв. без 

ДДС. 

 

Обща цена по артикул за изпълнение на поръчката е както следва: 

– пликове с размери CP 91 BG – 11750,00 (единадесет хиляди седемстотин и 

петдесет) лв. без ДДС; 

– пликове с размери CP 91 – 28200,00 (двадесет и осем хиляди и двеста) лв. без 

ДДС. 

 

Ценовото предложение бе подписано от членовете на комисията. Председателят на 

комисията предложи на представителя на участника „Вип секюрити“ ЕООД да подпише 

ценовото предложение на участникът „ТиС трейдинг България“ ЕООД, като същия го 

подписа. 

 

2. „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД 

Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 50 150,00 

(петдесет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС. 

Единичните цени на артикул са:  

– пликове с размери CP 91 BG – 0,0590  (нула цяло нула петстотин и деветдесет) 

лв. без ДДС; 

– пликове с размери CP 91 – 0,0590  (нула цяло нула петстотин и деветдесет)  лв. 

без ДДС. 

 

Обща цена по артикул за изпълнение на поръчката е както следва: 

– пликове с размери CP 91 BG – 14750,00 (четиринадесет хиляди седемстотин и 
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петдесет) лв. без ДДС; 

– пликове с размери CP 91 – 35400,00 (тридесет и пет хиляди и четиристотин) 

лв. без ДДС. 

 

Ценовото предложение бе подписано от членовете на комисията. Председателят на 

комисията предложи на представителя на участника „ТиС трейдинг България“ ЕООД да 

подпише ценовото предложение на участникът „Вип секюрити“ ЕООД, като същия го 

подписа. 

 

По обособена позиция № 4 

 

1. „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД 

Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 18 750,00 

(осемнадесет хиляди седестотин и петдесет) лева без ДДС. 

Единичните цени на артикул са:  

- пликове с размери 265/320 мм – 0,1300 (нула цяло едно три нула нула) лв. без ДДС; 

- пликове с размери 300/400 мм – 0,1700 (нула цяло едно седем нула нула) лв. без 

ДДС. 

 

Обща цена по артикул за изпълнение на поръчката е както следва: 

- пликове с размери 265/320 мм – 13650,00 (тринадесет хиляди шестстотин и 

петдесет) лв. без ДДС; 

- пликове с размери 300/400 мм – 5100,00 (пет хиляди и сто) лв. без ДДС. 

 

Ценовото предложение бе подписано от членовете на комисията. Председателят на 

комисията предложи на представителя на участника „ТиС трейдинг България“ ЕООД да 

подпише ценовото предложение на участникът „Вип секюрити“ ЕООД, като същия го 

подписа. 

 

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  

1. На първо място, комисията класира участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, с предложена обща цена от 29 030,00 (двадесет и девет хиляди и тридесет) лв. без 

ДДС. 

2. На второ място, комисията класира участникът „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ 

ЕС“ ЕООД с предложена обща цена от 32 387,50 (тридесет и две хиляди триста 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без  ДДС. 

 

По обособена позиция № 2 

1. На първо място, комисията класира участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, с предложена обща цена от 39 950,00 (тридесет и девет хиляди деветстотин и 

петдесет) лева без ДДС. 
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2. На второ място, комисията класира участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, с 

предложена обща цена от 50 150,00 (петдесет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС. 

 

               По обособена позиция № 4 

Комисията класира участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, с предложена обща 

цена от 18 750,00 (осемнадесет хиляди седестотин и петдесет) лева без ДДС. 

 

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители: 

 

По обособена позиция № 1  

Класираният на първо място участник „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  и да 

сключи договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция № 2 

Класираният на първо място участник „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  и да 

сключи договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция № 4 

Класираният на първо място участник „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД и да сключи 

договор с избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

1… 

2…    ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД 

3… 


