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ПРОТОКОЛ № 2 

 

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 21.07.2017 г. /сряда/ 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.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа 

комисия в състав: 

 

Председател:  

Членове:  

                       ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

 

 

Комисията в титулярния си състав се събра на заседание и пристъпи към изпълнение 

на задълженията си, съгласно горепосочената заповед. Комисията взе единодушно решение, 

да продължи работата си в две стъпки: 

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

1. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците: 

На основание чл.54 ал.8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати по пощата с писма 

с обратни разписки на посочените адреси на всички участници в процедурата и се публикува в 

Профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД на 11.07.2017 г. В указания в протокола срок 

от 5 /пет/ работни дни са получени допълнителни документи от следните участници:  

 

1. „МУЛТИКО 92“ ООД – допълнителни документи, вх.№ ОП-22-12/19.07.2017 г.;  

 



2 

 

 

На основание чл.54, ал.12 ППЗОП комисията премина към разглеждане на 

предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя. 

 

Участникът „МУЛТИКО 92“ ООД е представил следните допълнителни 

документи: 

1. Надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, като са взети предвид посочените в 

протокол № 1 непълноти от представения с офертата ЕЕДОП. 

2. Документ, от който е видно, че участникът е оторизиран от съответния 

производител на копирна хартия (среден и висок клас) да продава съответните продукти през 

календарната 2017 година.  

 

На своето заседание комисията прие, че представените допълнително документи от 

участника отговарят на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, 

заложени в нея. 

 

Комисията премина към обстойно разглеждане на документите, съдържащи се в 

офертите на участниците и направи следните изводи: 

 

Участникът „Кооперация „Панда“ е представил всички необходими документи и 

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

Участникът  „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД е представил всички необходими 

документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор. 

Участникът „Мултико 92” ООД е представил всички необходими документи и 

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

 

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

Допуска до по – нататъшно участие в публичното състезание участниците 

„Кооперация „Панда“, „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД и „Мултико 92” ООД, т.к. 

същите са представили всички необходими документи и участниците отговарят на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

2. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници „Кооперация „Панда“, „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД и „Мултико 92” 

ООД, и провери в детайли представените техническите предложения и мостри по всяка 

обособена позиция, за тяхното съответствие с предварително обявените условия в 

техническите изисквания на Възложителя.  

Тестването на представените мостри се извърши при реални условия в Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД и СП „БФН“ от 21.07.2017 г. до 25.07.2017 г. 

/включително/ за: артикул 8 от обособена позиция № 1; артикули № 1 и № 3 от обособена 

позиция № 2; артикули № 4, № 5 и № 6 от обособена позиция № 3.  
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След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на техническите 

предложенията и представени мостри на участниците, бяха направени следните констатации: 

  

По обособена позиция № 1 – Самозалепващи се етикети, са подадени две 

предложения от „Кооперация „Панда“ и „Мултико 92” ООД 

 

За участника „Кооперация „Панда“ 

Участникът е представил техническо предложение и мостри за артикул 8 по 

обособена позиция № 1 - Самозалепващи се етикети, за изпълнение на поръчката, изготвено 

съгласно Приложение №1 – Технически изисквания от документацията на Възложителя. 

Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, а именно:  

1. Срок на доставка – 7 /седем/ работни дни от датата на изпращане на заявка от 

Възложителя; 

2. Предлаганите 11 видове артикули отговарят на техническите изискванията на 

възложителя, посочени в Приложение № 1; 

3. Производител – TANEKS KAGIT SANAI URURNLI TICARET VE SANAYI LTD, 

страна на произход Турция; 

4. Проведени тестове с представените мостри в СП „БФН” – 

Тестовете са проведени на 25.07.2017 г. в СП „БФН“. Технологичните проби за 

годността на представените мостри се извършиха от длъжностните лица на комисията, на 

които е възложено получаването, разглеждането и оценката на подадените оферти в 

присъствието и с помощта на съответните специалисти в СП „Българска филателия и 

нумизматика”. Мострите се тестваха при условията на анонимност, като тези на Кооперация 

„Панда“ бяха отбелязани с наименованието „Мостра № 2“. Генерираха се баркодове със 

специализирана програма и се отпечатаха на принтер Xerox Work Centre 3615 върху 

представените мостри. 

Резултат от тестването – без проблемен печат, качествен отпечатък, без смачкани или 

заседнали листове със самозалепващи се етикети. 

 

За участника „Мултико 92” ООД 

Участникът е представил техническо предложение и мостри за артикул 8 по 

обособена позиция № 1 - Самозалепващи се етикети, за изпълнение на поръчката, изготвено 

съгласно Приложение № 1 – Технически изисквания от документацията на Възложителя. 

Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, а именно:  

1. Срок на доставка – 7 /седем/ работни дни от датата на изпращане на заявка от 

Възложителя; 

2. Предлаганите 11 видове артикули отговарят на техническите изискванията на 

възложителя, посочени в Приложение № 1; 

3. Производител – „ЕВРО ТРЕЙД ЕМ“ ООД, страна на произход България; 

4. Проведени тестове с представените мостри в СП „БФН” –  

Тестовете са проведени на 25.07.2017 г. в СП „БФН“. Технологичните проби за 

годността на представените мостри се извършиха от длъжностните лица на комисията, на 

които е възложено получаването, разглеждането и оценката на подадените оферти в 

присъствието и с помощта на съответните специалисти в СП „Българска филателия и 

нумизматика”. Мострите се тестваха при условията на анонимност, като тези на „Мултико 92“ 

ООД бяха отбелязани с наименованието „Мостра № 1“. Генерираха се баркодове със 
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специализирана програма и се отпечатаха на принтер Xerox Work Centre 3615 върху 

представените мостри. 

Резултат от тестването – без проблемен печат, качествен отпечатък, без смачкани или 

заседнали листове със самозалепващи се етикети. 

 

 

По Обособена позиция № 2 – Офис хартия са подадени две оферти от 

„Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД и „Мултико 92” ООД 

  

За участника „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД 

Участникът е представил техническо предложение и мостри за артикули 1 и 3 от 

Приложение № 1 от Техническите изисквания, както следва: 

1. Срок на доставка – 7 /седем/ работни дни от датата на изпращане на заявка от 

Възложителя; 

2. Предлаганите 6 видове артикули, са описани в отделна таблица и същите отговарят 

на техническите изискванията на Възложителя посочени в Приложение № 1. 

3. В Раздел I, т. 2 на Техническото предложение, са посочени изискваните технически 

показатели за копирна хартия формат А4, маса 80 гр/м
2 

за стандартен клас и за висок клас – 

клас А. Изследвани са и са представени резултати от изпитване от „Института по целулоза и 

хартия“, от които е видно, че предлаганите артикули отговарят на техническите изисквания на 

Възложителя, а именно: 

3.1. Копирна хартия – стандартен клас 

Показатели  

и стандарт за изпитване 

Мерна 

единица 

Параметри 

офис хартия 

„стандартен 

клас” 

Участник  

М & BM 

1. Green Quality, Франция, арт. 1 (А4) 

и  

2. Double A, Франция, арт. 2 и 4 (А5 и 

А3) 

      
от Техническата 

оферта 

Изпитания от  

Институт по 

целулова и 

хартия 

Маса, ISO 536 g/m
2
 80 ± 1,00 

за 1. 79,3 ± 0,4 и 

2. 80,8 ± 0,3  

за 1. 79,3 ± 0,4 и 

2. 80,8 ± 0,3  

Дебелина, ISO 534 µm min 105 

за 1. 105± 1 и  

2. 109± 1    

за 1. 105± 1 и  

2. 109± 1    

Грапавост, ISO 8791-2 ml/min 

max 120  

средно от 

двете страни 

за 1. 112 и  

2. 97 

средно от двете 

страни   

Белота CIE, ISO 11475 % min 145 

за 1. 145± 1 и  

2.  169± 1     

Яркост, ISO 2470-2, D65/10 

(+UV) % min 103 

за 1. 103,3± 0,7 и 

2. 113,5± 0,9    

Съдържание на влага, ISO 287 % max 4,5 

за 1. 4,19 ± 0,12 и  

2.  4,0 ± 0,1    

Непрозрачност, ISO 2471 % min 95 

за 1. 95,6 ± 0,8 и 

2. 95,1 ± 0,9  

за 1. 95,6 ± 0,8 и 

2. 95,1 ± 0,9  

Влакнест състав % 100 

за 1. и 2. 100 %  

целулозни влакна   
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3.2. Копирна хартия – висок клас А 

  

Показатели  

и стандарт за изпитване 

Мерна 

единица 

Параметри 

офис хартия 

„висок клас” 

Участник  

М & BM 

Double A, Франция, арт. 3  (А4) 

      
от Техническата 

оферта 

Изпитания от  

Институт по 

целулова и 

хартия 

Маса, ISO 536 g/m
2
 80 ± 1,00  80,8 ± 0,3  80,8 ± 0,3 

Дебелина, ISO 534 µm min 109 109± 1  109± 1  

Грапавост, ISO 8791-2 ml/min 

max 100  

средно от двете 

страни 

97 средно от 

двете страни 

97 средно от 

двете страни 

Белота CIE, ISO 11475 % min 167  169± 1   

Яркост, ISO 2470-2, D65/10 (+UV) % min 113 113,5± 0,9   

Съдържание на влага, ISO 287 % max 4,5  4,0 ± 0,1   

Непрозрачност, ISO 2471 % min 95 95,1 ± 0,9 95,1 ± 0,9 

Влакнест състав % 100 

100 %  

целулозни 

влакна   

 

 

4. Производители:  

4.1. Green Quality, Франция, арт. 1 и  

4.2. Double A, Франция, алт. 2, 3 и 4  

5. Проведени тестове с представените мостри в ЦУ (стандартен клас) и в СП „БФН“ 

(висок клас)  

Тестовете на стандартен клас хартии са проведени на 21.07.2017 г. в Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД. Технологичните проби за годността на представените 

мостри за копирна хартия стандартен клас се извършиха от длъжностните лица на комисията, 

на които е възложено получаването, разглеждането и оценката на подадените оферти. 

Мострите се тестваха при условията на анонимност, като тези на „Мениджмънт Бизнес 

Машин” ООД, бяха отбелязани с наименованието „Мостра № 1“. Отпечатаха се текстови 

файлове в PDF формат, двустранно на лазерен принтер  Lexmark  MX 510 F2. 

Резултат от тестването – без проблемен печат, не се установи запрашеност на 

хартията, статично електричество, няма смачкани или заседнали листове хартия в принтера. 

Тестовете на висок клас хартии са проведени на 25.07.2017 г. в СП „БФН“. 

Технологичните проби за годността на представените мостри за копирна хартия висок клас се 

извършиха от длъжностните лица на комисията, на които е възложено получаването, 

разглеждането и оценката на подадените оферти в присъствието и с помощта на съответните 

специалисти в СП „Българска филателия и нумизматика”. Мострите се тестваха при условията 

на анонимност, като тези на „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД, бяха отбелязани с 

наименованието „Мостра № 2“. Отпечатаха се текстови файлове в PDF формат на дигитална 

печатна машина Xerox D125P върху представените мостри хартия. 

Резултат от тестването – без проблемен печат, не се установи запрашеност на 

хартията, статично електричество, няма смачкани или заседнали листове хартия в печатната 

машина.  



6 

 

Показателите от изследването на предлаганите артикули, посочени от участника са в 

параметрите заложени от Възложителят в техническите му изисквания. 

 

За участника „Мултико 92” ООД 

1. Срок на доставка – 7 /седем/ работни дни от датата на изпращане на заявка от 

Възложителя; 

2. Предлаганите 6 видове артикули, са описани в отделна таблица, в която са 

посочени видовете хартии, които се предлагат за доставка; 

3. В Раздел I, т. 2 на Техническото предложение, са посочени изискваните технически 

показатели за копирна хартия  формат А4, маса 80 гр/м
2 

за стандартен клас и за висок клас – 

клас А. Изследвани са и са представени резултати от изпитване от „Института по целулоза и 

хартия“, от които е видно следното: 

3.1. Копирна хартия – стандартен клас 

Показатели  

и стандарт за изпитване 

Мерна 

единица 

Параметри 

офис хартия 

„стандартен 

клас” 

Участник 

Мултико 92 
MONDI, Словакия 

1. First class, артикули 1 и 2 (А4 и А5) и  

2. Niveus TOP, арт. 4 (А3) 

      
от Техническата 

оферта 

Изпитания от  

Институт по 

целулова и 

хартия 

Маса, ISO 536 g/m
2
 80 ± 1,00 за 1. и 2. 80 ± 3,00 

за 1. 79,6 ± 3,00 и  

2. 81,1 ± 0,1 

Дебелина, ISO 534 µm min 105 

за 1. 105 

и 2. 105± 3,00  

за 1. 106 ± 1,00 и 

2. 108 ± 1,00 

Грапавост, ISO 8791-2 ml/min 

max 120  

средно от двете 

страни 

за 1. 150± 50  

и 2. 140± 50 

за 2. 96 – за 

стандартен клас 

не се изисква 

Белота CIE, ISO 11475 % min 145 

за 1.  146± 3,00  

и 2.  165± 3,00   

Яркост, ISO 2470-2, D65/10 

(+UV) % min 103 

за 1.  104± 1,5  

и 2.  110± 3,00   

Съдържание на влага, ISO 

287 % max 4,5 

за 1.  4,1 ± 0,6  

и 2.  4,1 ± 0,7   

Непрозрачност, ISO 2471 % min 95 за 1. и 2.  94 ± 1,00 

за 1.  95,6 ± 0,9 и 

2. 95,3 ± 0,9 

Влакнест състав % 100 
показателят не е 

деклариран  

  

В Приложение № 2 „Изисквания към качеството на копирната хартия от ІІ Обособена 

позиция "Офис хартия" от Техническите изисквания, Възложителят е посочил, че за 

съответния вид хартия „стандартен клас”, показателят грапавост ISO 8791-2, не следва да 

нахвърля 120 ml/min, а влакнестия състав следва да е 100 %. 

Видно от представената от участникът таблица, показателят грапавост по 

декларираното в Техническата оферта не отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. За стандартен клас няма изискване показателят грапавост да се изследва. 

Участникът предлага за артикулите № 1 и 2 копирна хартия „First class” и за артикул 4  

„Niveus TOP”. За артикул № 4 от съответната позиция, участникът е представил тест от 
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„Института по целулоза и хартия“, и показателят от изследването е 96 ml/min, който в 

границите на допустимите параметри посочени от Възложителя / max 120 ml/min/.  Комисията 

приема изследваният показател само за вида хартия, за който се отнася „Niveus TOP. В 

представената таблица не е деклариран и посочен показателят „влакнест състав“, същият 

изискан от Възложителя и изрично отбелязан като елемент на техническите параметри на 

съответния вид хартия.  

Отделно от горното, в представеното писмо от фирмата производител „Монди“ за вида 

хартия предлаган от участника („First class”) е посочен показател грапавост – 150± 50 ml/min. 

Показателят „влакнест състав” не е посочен и в приложените технически данни от 

производителя „Монди“. 

 

3.2. Копирна хартия – висок клас А 

Показатели  

и стандарт за изпитване 

Мерна 

единица 

Параметри 

офис хартия 

„висок клас” 

 

Участник  

Мултико 92 

MONDI, Словакия 

Niveus TOP, арт. 3 (А4) 

      
от Техническата 

оферта 

Изпитания от  

Институт по 

целулова и хартия 

Маса, ISO 536 g/m
2
 80 ± 1,00  80 ± 3,00 81,1 ± 0,1 

Дебелина, ISO 534 µm min 109 105± 3,00  108 ± 1,00 

Грапавост, ISO 8791-2 ml/min 

max 100  

средно от двете 

страни 140± 50 96 

Белота CIE, ISO 11475 % min 167  165± 3,00   

Яркост, ISO 2470-2, D65/10 (+UV) % min 113 110± 3,00   

Съдържание на влага, ISO 287 % max 4,5  4,1 ± 0,7   

Непрозрачност, ISO 2471 % min 95 94 ± 1,00  95,3 ± 0,9 

Влакнест състав % 100 

показателят не е 

деклариран   

 

В Приложение № 2 „Изисквания към качеството на копирната хартия от ІІ Обособена 

позиция "Офис хартия" от Техническите изисквания, Възложителят е посочил, че за 

съответния вид хартия „висок  клас”, показателя грапавост ISO 8791-2, не следва да нахвърля 

100 ml/min, а влакнестия състав следва да е 100 %. 

Видно от представената  от участникът таблица, показателят грапавост по 

декларираното в Техническата оферта не отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. За артикул № 3 от обособената позиция, участникът предлага хартия марка 

„Niveus TOP”, за която е проведен от „Института по целулоза и хартия“ изискания от 

Възложителя тест, и показателят от изследването е 96 ml/min, който в границите на 

допустимите параметри посочени от Възложителя / max 100 ml/min/.  В представената 

таблица не е деклариран и посочен показателят „влакнест състав“, същият е изискван от 

Възложителя и изрично отбелязан като елемент на техническите параметри на съответния вид 

хартия.  

Отделно от горното, в представеното писмо от фирмата производител „Монди“ за 

вида хартия предлаган от участника („Niveus TOP”) не е посочен показател „грапавост”.  

Показателят „влакнест състав” също не е посочен и в приложените технически данни от 

производителя „Монди“. 
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4. Проведени тестове с представените мостри – не са проведени, поради 

неотговаряне на Техническото предложение на участника на техническите изисквания 

на Възложителя за двата вида копирна хартия. 

 

За Обособена позиция № 3  

Други хартиени артикули, подадена е само една оферта 

 

 „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД 

1. Участникът е представил оферта, отговаряща на техническите изисквания на 

Възложителя и мостри за артикули №№ 4, 5 и 6 по обособената позиция. Направени са всички 

изискани тестове  в „Института по целулоза и хартия“ на показателите – за артикул № 4 – за 

еднопластови хартии  - маса  и водопоглъщане,  съгласно т.6.1.6.1 от техническите изисквания 

и за многопластовите хартии артикул № 6 – за среден лист – маса и дебелина, за първи и 

последен листове – маса, дебелина и дължина на скъсване по посока на машината, съгласно т. 

6.1.6.2 от техническите изисквания. След направеният анализ се установи, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

2. Проведени тестове с представените мостри в ЦУ  

Тестовете на безконечна принтерна хартия са проведени на 24.07.2017 г. в Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД. Технологичните проби за годността на представените 

мостри за безконечна принтерна хартия се извършиха от длъжностните лица на комисията, на 

които е възложено получаването, разглеждането и оценката на подадените оферти. Мострите 

се тестваха при условията на анонимност, като тези на „Мениджмънт Бизнес Машин” ООД, 

бяха отбелязани с наименованието  

„Мостра № 1“ за еднопластова принтерна хартия 240/11/1 - отпечатаха се текстови 

файлове, на матричен принтер  Panasonic KX – P1694. 

„Мостри № 2“ за двупластова принтерна хартия 240/11/2  

и „Мостри № 3“ за трипластова принтерна хартия 240/11/3,  

тестовете са проведени на принтер OKI Microline, отпечатаха се текстови файлове. 

Резултат от тестването и за трите мостри – без проблемен печат, не се установи 

запрашеност на хартията, няма смачкани листове хартия в принтера, добър отпечатък на втори 

и трети лист за двупластовата и трипластовата хартия. 

 

За Обособена позиция № 4  

„Специални хартиени артикули“  

 

По посочената позиция е подадена само една оферта от участника „Мултико 92“ ООД 

1. Участникът е представил оферта, която не отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. Не са посочени показателите, както следва: Якост на опън, ISO 1924/3 и 

Еластичност, ISO 1924/3. Предложението на участника относно Маса, ISO 536 е 125 g/m
2 

, а 

изискванията посочени от Възложителя за този показател е да бъде 120 g/m
2
. 

В декларираните кратки технически характеристики и за двата вида опаковъчна 

хартия, участникът е деклариран размер 70х100 см. Изискванията на Възложителя посочени в 

11.4. „За ІV Обособена позиция: изисквания за опаковъчна хартия (натронова). В таблицата 

от Приложение № 4 са представени изискваните параметри за натроновите хартии: 11.4.1. 

опаковъчна хартия с висок процент на издръжливост; 11.4.2. размери 70 х 100 см  и 1,10 х 

1,50 м“ , т.е. участникът не е представил изискваните видове натронова хартия.  
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2.  Проведени тестове с представените мостри – тестове с представените мостри няма 

да бъдат провеждани, тъй като Техническото предложение на участника, не отговаря на 

техническите изисквания на Възложителя. 

 

След извършените констатации за съответствие на техническите предложения и 

представени мостри на участниците с изискванията на Възложителя, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

По обособена позиция № 1  

Допуска участниците  „Кооперация „Панда“  и „Мултико 92“ ООД  до отваряне на 

ценовите оферти – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

 

По обособена позиция № 2  

1.1. Допуска участникът „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД до отваряне на 

ценовите оферти – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

1.2. Участникът „Мултико 92“ ООД, комисията не допуска до отваряне на ценова 

оферта по мотиви изложени по-горе. 

 

По обособена позиция № 3 

Допуска участникът „Мениджъмнт Бизнес Машин” ООД до отваряне на ценовите 

оферти – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

По обособена позиция № 4 

Участникът „Мултико 92“ ООД, комисията не допуска до отваряне на ценова оферта 

по мотиви изложени по-горе. 

Комисията единодушно реши, да предложи на Възложителя, да бъде прекратена 

процедурата по обособена позиция № 4, на основание чл.110, ал.1 т.2 предл. второ от ЗОП, 

подадената оферта е неподходяща. 

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се 

извърши на 31.07.2017 г. /понеделник/ от 10:30 часа, в зала 212 в сградата на Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД, за което участниците да бъдат уведомени съгласно чл. 

57, ал.3 ППЗОП. 

Този протокол бе прикючен на 26.07.2017 г. /сряда/. 

 

 

КОМИСИЯ:  

1. … 

2.  

3. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

4.  

5.  


