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П  Р  О  Т  О  К  О  Л      № 1 
 

Днес 11.05.2016 г. в 09:10 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД – София, 

ул. ”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 194/10.05.2016 год. на Управителя на “БДЖ 

– Товарни превози” ЕООД за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: ,,Доставка 

на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД" за едногодишен 

период”, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0010, се събра 

назначената, с горецитираната заповед, комисия в състав: 

 

Председател: инж. Катя Стоянова –  Главен експерт, ППОП в отдел „Обществени 

поръчки и проекти” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;     

Членове: 

1. Велислава Великова – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД; 

2. Владимир Боянов – Старши експерт, административно обслужване и канцеларски 

материали, в отдел „Обща администрация, дирекция „Финанси и администрация” при „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД. 

 

Председателят на комисията представи списъка с участниците и постъпилите оферти за 

участие, в запечатани, непрозрачни пликове, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани 

входящи номера, дата и час, а именно: 

1. „АТС-България” ООД, гр. София, община Столична, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър 

Моллов” № 16, за следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: ,,Доставка на 

съвместими консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за 

едногодишен период” и обособена позиция № 2: ,,Доставка на оригинални консумативи за 

офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период", с № 02-

30-37/09.05.2016 г., 09:53 часа; 

2. „РОНОС” ООД, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, бизнес сграда 

Urban Model ет.7, офис 38-39 - оферта за следната обособена позиция № 2: ,,Доставка на 

оригинални консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за 

едногодишен период”, с вх. № 02-30-38/09.05.2016 год., 13:50 часа; 

3. „КОПИЛИНК” ЕООД, гр. София, бул. „Черни връх” 71А, ет. 2 – оферта за следната 

обособена позиция № 2, с вх. № 02-30-39/09.05.2016 год., 14:49 часа; 

4.  „СЕЛЛЕКС” ООД, гр. София 1113, ул. „Чарлз Дарвин” 14Б, кв. Изток – оферта за 

следната обособена позиция №: 1: ,,Доставка на съвместими консумативи за офис техника за 

нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”, с вх. № 02-30-

40/09.05.2016 год., 15:30 часа. 

 

 Офертите са подадени в рамките на посочения в обявлението срок за получаване на 

оферти за участие – 09.05.2016 г., 16:30 часа. 

На заседанието на комисията  за извършване на действията по чл. 68, ал.4 и ал. 5 от 

ЗОП  присъстваха упълномощени представители на следните участници: 

– „РОНОС” ООД се представлява от г-н Радомир Данев нотариално заверено 

пълномощно рег. № 4149/29.07.2014 г. по описа на Иванка Пенова – нотариус в район РС-

София, с рег. № 620 на Нотариалната камара. Предоставеното пълномощно е копие, заверено 

от пълномощника. 

– „КОПИЛИНК” ЕООД се представлява от г-н Кирил Апостолов с оригинално 

пълномощно, чрез което представлява г-н Евгени Иванов, управител на „КОПИЛИНК” ЕООД 

пред „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и да подава документи и присъства при отварянето на 

подадените оферти по обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на консумативи за офис 

техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД" за едногодишен период”. 
– „СЕЛЛЕКС” ООД се представлява от Стела Маркова – Томова, управител на 

„СЕЛЛЕКС” ООД. 
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Горепосочените пълномощни са приложени към настоящия протокол.  

Присъствието си представителите на участниците удостовериха със собственоръчно 

положени подписи в списъка на лицата, присъствали при действията на комисията по чл. 68, 

ал. 3, приложен към настоящия протокол.  

След запознаване със списъка с участници, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 35, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и за 

спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, които са приложени към настоящия 

протокол. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на “БДЖ-Товарни превози” EООД. Хронологията на завеждане 

на офертите в деловодството, е както следва: 

 

1. „АТС-България” ООД – оферта с вх. № 02-30-37/09.05.2016 г., 09:53 часа, за 

обособени позиции № 1 и № 2; 

При отваряне на плика с офертата, комисията констатира наличието на пет отделни 

запечатани, непрозрачни плика, надписани, както следва: 

-   Плик № 1 - „Документи за подбор”; 

-   Пликове № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 

1 и обособена позиция № 2; 

-   Пликове № 3 - „Предлагана цена” за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 

2 ; 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, председателят на комисията и двама членове на 

комисията, и упълномощеният представител на „РОНОС” ООД г-н Радомир Данев  подписаха 

плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена позиция № 1 ,,Доставка на съвместими 

консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен 

период” и в последствие плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена позиция № 2 

,,Доставка на оригинални консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни 

превози" ЕООД за едногодишен период”.  

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП,  председателят на комисията отвори плик № 2 с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 1 ,,Доставка на 

съвместими консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за 

едногодишен период”. Председателят на комисията и двама членове на комисията, и 

упълномощеният представител на „РОНОС” ООД г-н Радомир Данев подписаха съдържащото 

се в плик № 2 техническо предложение за обособена позиция № 1: ,,Доставка на съвместими 

консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен 

период”.  

Горецитираните действия се извършиха и с плик № 2 с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 2 ,,Доставка на оригинални консумативи за 

офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”. 
Председателят на комисията и двама членове на комисията, и упълномощеният представител 

на „РОНОС” ООД – г-н Радомир Данев подписаха съдържащото се в плик № 2 техническо 

предложение за обособена позиция № 2: ,,Доставка на оригинални консумативи за офис 

техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”.  

Председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.  

Пликът от своя страна съдържа два отделни запечатани, непрозрачни плика, както следва: 

- Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 ,,Доставка на съвместими 

консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен 

период”. Комисията оповести документите, които той съдържа в плика и провери 

съответствието на наличните в плика документи с приложения от участника списък на 

документите. Комисията констатира, че представените документи в плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор” за обособена позиция № 1 отговарят на приложения списък. 

- Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 2 ,,Доставка на оригинални 

консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен 
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период”. В списъка е отбелязано, че документите се съдържат в Плик № 1 „Документи за 

подбор” за обособена позиция № 1 ,,Доставка на съвместими консумативи за офис техника за 

нуждите на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Комисията оповести документите, които пликът 

съдържа и провери съответствието на наличните в плика документи с приложения от 

участника списък на документите. Комисията констатира, че представените документи в плик 

№ 1 с надпис „Документи за подбор” за обособена позиция № 2, отговарят на приложения 

списък. 

 

2. „РОНОС” ООД - оферта с вх. № 02-30-38/09.05.2016 год., 13:50 часа, за обособена 

позиция № 2: ,,Доставка на оригинални консумативи за офис техника за нуждите на 

„БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”; 

При отваряне на плика с офертата, комисията констатира наличието на три отделни 

запечатани, непрозрачни плика, надписани, както следва: 

-  Плик № 1 - „Документи за подбор” за обособена позиция № 2: „Доставка на 

оригинални консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за 

едногодишен период”; 

-   Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 2: 

„Доставка на оригинални консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни 

превози" ЕООД за едногодишен период”; 

-  Плик № 3 - „Предлагана цена” за обособена позиция № 2: „Доставка на оригинални 

консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен 

период”; 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, председателят на комисията и двама членове на 

комисията, и упълномощеният представител на „КОПИЛИНК” ЕООД г-н Кирил Апостолов 

подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена позиция № 2. 

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП,  председателят на комисията отвори плик № 2 с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Председателят на комисията и двама 

членове на комисията, и упълномощеният представител на „КОПИЛИНК” ЕООД г-н Кирил 

Апостолов подписаха съдържащите се в плик № 2 документи. Пликът съдържа компакт дикс 

/CD/. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.  При 

оповестяване на съдържащите се в плика документи, комисията констатира несъответствие с 

представения от участника списък на документи и информация, съдържащи се в офертата, 

озаглавен от него „Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие на РОНОС 

ООД”, а именно: под  т. 7 от списъка, участникът е посочил, че представя документ за банкова 

гаранция за участие, но същият липсва в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. 

 

3. „КОПИЛИНК” ЕООД – оферта с вх. № 02-30-39/09.05.2016 год., 14:49 часа, за 

обособена позиция № 2; 

При отваряне на плика с офертата, комисията констатира наличието на три отделни 

запечатани, непрозрачни плика, надписани, както следва: 

-   Плик № 1 - „Документи за подбор”; 

-   Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

-   Плик № 3 - „Предлагана цена”; 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, председателят на комисията и двама членове на 

комисията, и представляващия „СЕЛЛЕКС” ООД г-жа Стела Маркова - Томова  подписаха 

плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. 

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП,  председателят на комисията отвори плик № 2 с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Председателят на комисията и двама 

членове на комисията, и представляващия „СЕЛЛЕКС” ООД г-жа Стела Маркова - Томова  

подписаха съдържащите се в плик № 2 документи. Пликът съдържа един CD. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.  

Комисията оповести документите, които той съдържа и провери съответствието на наличните 

в плика документи с приложения от участника списък на документите. Комисията констатира, 
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че представените документи в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, отговарят на 

приложения списък. 

 

4. „СЕЛЛЕКС” ООД – оферта с вх. № 02-30-40/09.05.2016 год., 15:30 часа, за следната 

обособена позиция №: 1: ,,Доставка на съвместими консумативи за офис техника за 

нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”; 

При отваряне на плика с офертата, комисията констатира наличието на три отделни 

запечатани, непрозрачни плика, надписани, както следва: 

-   Плик № 1 - „Документи за подбор”; 

-   Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

-   Плик № 3 - „Предлагана цена”; 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, председателят на комисията и двама членове на 

комисията, и упълномощеният представител на „РОНОС” ООД г-н Радомир Данев   подписаха 

плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. 

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП,  председателят на комисията отвори плик № 2 с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Председателят на комисията и двама 

членове на комисията, и упълномощеният представител на „РОНОС” ООД г-н Радомир Данев 

подписаха съдържащите се в плик № 2 документи. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.  

Комисията оповести документите, които той съдържа и провери съответствието на наличните 

в плика документи с приложения от участника списък на документите. Комисията констатира, 

че представените документи в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, отговарят на 

приложения списък. 

 

 След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията, за което обстоятелство председателят на комисията уведоми 

присъстващите представители на участниците: „РОНОС” ООД, „КОПИЛИНК” ЕООД и  

„СЕЛЛЕКС” ООД и същите лица напуснаха заседанието. 

 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В 

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР: 

 

1. „АТС-България” ООД 
Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от документацията за участие, е следвало да бъдат представени 

в плик № 1 „Документи за подбор”. В представянето на участника, същият е заявил, че няма 

да ползва подизпълнители. 

Комисията разгледа подробно представените от участника в Плик №1 документи и 

констатира, че офертата му отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от 

възложителя условия, съдържащи се в документацията за участие. 

 

2. „РОНОС” ООД  

Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от документацията за участие, е следвало да бъдат представени 

в плик № 1 „Документи за подбор”. В представянето на участника, същият е заявил, че няма 

да ползва подизпълнители. 

Комисията разгледа подробно представените от участника в Плик №1 документи и 

констатира, че участникът е представил всички документи, посочени в документацията за 

участие с изключение на документ за гаранция за участие в процедурата. Изискването на 

Възложителя за предоставяне на горепосочения документ е съгласно чл. 59, ал.1 от ЗОП и е 

отразено в т. 2.7, раздел III ”Съдържание на офертата за участие” от Условия за участие в 

открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата и в III.1.1) 

Изискуеми депозити и гаранции от Обявлението за обществена поръчка, приложени към 

документацията за участие в процедурата. 
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С оглед гореизложеното и  на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията определя  в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът 

да представи допълнително документ за гаранция за участие в процедурата. Гаранцията 

за участие се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова 

гаранция в оригинал, в полза на Възложителя, съгласно приложения образец към 

документацията за участие, Приложение № 13 или парична сума, внесена по  сметка на 

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД в „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN BG02 

UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF в лева. Срокът на валидност на гаранцията за 

участие е 150 /сто и петдесет/ дни след датата, определена за краен срок за представяне на 

офертите за участие. Гаранцията за участие за обособена позиция № 2 е в размер на                    

1 970,00 лв., представляващ абсолютна сума, но не повече от 1% от общата стойност на 

обособената позиция.  

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за 

участие в открита процедура по ЗОП с предмет: ,,Доставка на консумативи за офис техника за 

нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД" за едногодишен период” за обособена позиция № 2.  

 

3. „КОПИЛИНК” ЕООД 

Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от документацията за участие, е следвало да бъдат представени 

в плик № 1 „Документи за подбор”. В представянето на участника, същият е заявил, че няма 

да ползва подизпълнители. 

Комисията разгледа подробното представените от участника в Плик №1 документи и 

констатира, че офертата му отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от 

възложителя условия, съдържащи се в документацията за участие. 

 

4. „СЕЛЛЕКС” ООД 

Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от документацията за участие, е следвало да бъдат представени 

в плик № 1 „Документи за подбор”. В представянето на участника, същият е заявил, че няма 

да ползва подизпълнители. 

Комисията разгледа подробното представените от участника в Плик №1 документи и 

констатира, че офертата му отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от 

възложителя условия, съдържащи се в документацията за участие. 

 

       На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията изпраща копие от протокола на всички 

участници в процедурата. 

 Настоящият протокол се изготви се в един екземпляр, състои се от пет страници и се 

подписа от всички членове на комисията. 
 

Приложения:  

1. Списък на участниците в процедурата; 

2. 3 /три/ броя декларации по чл. 35, ал.3 от ЗОП; 

3. Списък на присъстващите представители на участниците; 

4. 2 /два/ броя пълномощни на упълномощени представители на участниците. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………. /инж. Катя Стоянова/ 
 

ЧЛЕНОВЕ:  

         1. …………………. /Велислава Великова/ 

 

         2. …………………. /Владимир Боянов/ 

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита 

на личните данни, във връзка с чл. 22б, ал.2 от Закона за обществените поръчки 
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