
 

 
 

П Р О Т О К О Л  № 1 
 

             Днес 28.01.2016 г., 11:00 часа, в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находяща 

се на адрес: гр.София, п.к.1080, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на одобрен от Управителя на 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД доклад с рег. № 02-10-556/06.11.2015г. за провеждане на 

обществена поръчка, на основание чл.14, ал.4 и чл.101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

с предмет: „Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ 

- Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период”, считано от датата на сключване на договор с 

избрания изпълнител, чрез публикуване на Публична покана и приложенията към нея, под 

номер № 9049656/15.01.2016г. в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществе-

ни поръчки и в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, открит на 

електронната му страница, 

  Се събра комисия, конституирана със Заповед № 49/27.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД,  в състав: 

1. Председател: Ивана Велева- експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти” при 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

     Членове: 

2. Влaдимир Боянов – старши експерт „Административно обслужване и канцеларски 

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

Товарни превози” ЕООД; 

3. Петя Делчева – главен експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти” при „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД; 

 

       I. Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час, посочен 

в Публичната покана с рег. №02-08-51/15.01.2016 г., публикувана в „Профил на купувача” 

от дата 15.01.2016 г. Председателят на комисията откри заседанието, като изчете заповедта на 

Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД за назначаване на комисията, след което оповести 

списъка с получените оферти, приложен към настоящия протокол, както следва: 

 

Комисията констатира, че до крайния срок за получаване на оферти, оповестен в 

Публичната покана, а именно: до 16:00 часа на 26.01.2016 г., в деловодството на „БДЖ-Товарни 

превози" ЕООД са постъпили две оферти, както следва:   

1. Оферта с вх. № 7/26.01.2016г. от РАМОС 2” ЕООД, получена в 14:28 часа; 

2. Оферта с вх. № 8/26.01.2016г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, получена в 14:53 часа. 

След като се запозна със съдържанието на списъка по чл.68, ал.1 от ЗОП, комисията 

започна своята работа по разглеждане на постъпилите оферти в открито заседание, като преди 

това, в изпълнение на изискването по чл.35, ал.3 от ЗОП, всеки от членовете й подписа 

№ 

по 

ред 

Вх. № 
Дата  и час 

на подаване 

Наименова

ние на 

фирмите 

кандидати 

Адрес  Тел.  

1. 7/26.01.2016г. 

26.01.2016г. 

 

 

14:28 часа 

„РАМОС 2” 

ЕООД 

Гр. София, 

бул.”Самоковско 

шосе” № 21, ТД 

Боила, офис 63 

02/91 75 688; 

office@ramoss.net 

2. 8/26.01.2016г. 

26.01.2016г. 

 

14:53 часа 

Кооперация 

„ПАНДА” 

Гр.София, 1784, 

бул. 

„Цариградско 

шосе” №139 

02-97 66 874       

zop@hq.officel.bg         
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декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на 

изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия протокол. 

На публичната част от заседанието на комисията по разглеждане на офертите на 

участниците в обществената поръчка не присъстваха участници /техни представители/, нито 

представители на средствата за масово осведомяване или други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 

Комисията се убеди в целостта на запечатаните пликове с предложенията на 

участниците и пристъпи към разглеждане на офертите им по реда на тяхното получаване, за 

съответствието им с изискванията, определени от Възложителя, в резултат на което установи 

следното: 

1. Оферта с вх. № 7/26.01.2016г., подадена от „РАМОС 2” ЕООД, получена в 

деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в 14:28 часа: 

Комисията извърши проверка на документите в представената оферта от участника – 

„РАМОС 2” ЕООД и установи, че същия е представил изискуемите документи, съгласно 

изискванията на Възложителя в Публичната покана, публикувана с уникален номер в 

регистъра на АОП- № 9049656/15.01.2016г. 
Председателят на комисията оповести предложеният в „Техническото предложение” (по 

образец- Приложение № 3 към Публичната покана/ на участника „РАМОС 2” ЕООД, 

Гаранционен срок на всички хартии, хартиени изделия и канцеларски материали, описани по 

вид и количество в Спецификацията /Приложение № В към публичната покана/ на 

възложителя, в размер на: 24 /двадесет и четири/ месеца, но не по-малко от 6 /шест/ месеца, 

считано от датата на доставката им. 
Председателят и двама от членовете на комисията подписаха „Техническото 

предложение” на участника „РАМОС 2” ЕООД, съгласно приложения към Публичната покана 

образец- Приложение № 3. 

            Председателят на комисията оповести „Ценовото предложение” на участника                        

„РАМОС 2” ЕООД, както следва: 
Общата стойност за изпълнение на поръчката в размер на: 57748,26 лева. /петдесет 

и седем хиляди седемстотин четиридесет осем лева и двадесет и шест стотинки/ без включен 

ДДС или 69294,91 лева / шестдесет и девет хиляди двеста деветдесет и четири лева и 

деветдесет и една стотинки/ с включен ДДС. 

Участникът е предложил отстъпка в проценти от цените по каталога/ценовата листа 

за поръчка на артикули, съдържащи се в тях и неописани в техническите изисквания 

/Приложение № Б към публичната покана/, с която отстъпка ще доставя същите при възникнала 

необходимост от доставка на такива артикули в размер на: 3% /три процента/. 

Председателят и двама от членовете на комисията подписаха „Ценовото предложение” 

на участника „РАМОС 2” ЕООД, съгласно приложеният към Публичната покана образец- 

Приложение № 4. 

 

2. Оферта с вх. № 8/26.01.2016г., подадена от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, получена в 

деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в 14:53 часа: 

Комисията извърши проверка на документите в представената оферта от участника – 

„РАМОС 2” ЕООД и установи, че същия е представил изискуемите документи, съгласно 

изискванията на Възложителя в публичната покана публикувана с уникален номер в регистъра 

на АОП- № 9049656/15.01.2016г. 
Председателят на комисията оповести предложеният в „Техническото предложение” (по 

образец- Приложение № 3 към Публичната покана/ на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, 

Гаранционен срок на всички хартии, хартиени изделия и канцеларски материали, описани по 

вид и количество в Спецификацията /Приложение № В към публичната покана/ на 

възложителя, в размер на: 6 /шест/ месеца, но не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от 

датата на доставката им. 
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 Председателят и двама от членовете на комисията подписаха „Техническото 

предложение” на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, съгласно приложения към Публичната 

покана образец- Приложение № 3. 

Председателят на комисията оповести „Ценовото предложение” на участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, както следва: 
Общата стойност за изпълнение на поръчката в размер на: 50496,82 лева /петдесет 

хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/ без включен ДДС 

или 60596,18 лева/ шестдесет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и осемнадесет 

стотинки/ с включен ДДС. 

Участникът е предложил отстъпка в проценти от цените по каталога/ценовата листа 

за поръчка на артикули, съдържащи се в тях и неописани в техническите изисквания 

/Приложение № Б към публичната покана/, с която отстъпка ще доставя същите при възникнала 

необходимост от доставка на такива артикули в размер на: 5% /пет процента/. 

 

II. С тези действия приключи публичната част на заседанието на комисията, след 

което работата на комисията продължи в закрито заседание, с разглеждане на 

документите за съответствие с изискванията на Възложителя в представените оферти от 

участниците, по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. Разглеждане на документите, съдържащи се в оферта с вх. № 7/26.01.2016г., 

подадена от „РАМОС 2” ЕООД, получена в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” 

ЕООД в 14:28 часа: 
 Съобразявайки гореизложената поредност на действията и обхватът на осъществените 

от страна на комисията проверки, по отношение наличието, редовността и пълнотата на 

документите и информацията съдържащи се в офертата на участника в обществената поръчка, 

могат да бъдат изведени следните констатациите: 

 

Липсващи документи/информация, несъответствия с критериите за подбор или нередовности: 

 

а) Съгласно Техническото предложение на „РАМОС 2” ЕООД и приложената към него таблица 

с Технически параметри на предлаганите артикули, съобразно Спецификацията на възложителя   

/Приложение № B към Публичната покана/, участникът е предложил по позиции 1 и 2 от 

Спецификацията, следното: 

 

№ 
ТОЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

МАТЕРИАЛИ 
Мярка 

 Общо 

количество  
Марка  

1 
Копирна хартия А4, 80 г./кв.м  клас В, белота 146-

153%,  плътност 90-99%  

пакет 500 

листа 
4839 

Артист 

Стандарт 

2 
Копирна хартия А3, 80 г./кв.м  клас В, белота 146-

153%,  плътност 90-99%  

пакет 500 

листа 
45 

Артист 

Стандарт 

 

 Съгласно Техническите изискванията на възложителя /Приложение № Б към 

Публичната покана/, участникът следва да докаже качеството на предлаганата копирна 

хартия, както следва: 

Копирната хартия (А4 и А3) да е подходяща за двустранно и цветно копиране, за 

високоскоростни копирни машини, лазерни и мастиленоструйни принтери, произведена на 

100% целулоза. Предлаганата хартия да отговаря по качество на БДС EN ISO 534:06– 

определяне дебелина, БДС EN ISO 536:98 определяне маса на единица площ, БДС ISO 11476:03 

– определяне белота /или еквивалентни стандарти/. 

Качеството на хартията се доказва с: 

• Документи за произход; 
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• Документи, удостоверяващи внедрена система за управление на качеството за всички 

предлагани от участника артикули, издадени от акредитирани институции или агенции за 

управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните 

спецификации или стандарти; 

• Протоколи за изпитване от проведени изпитания за копирна хартия формат А3 и А4, 

издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, 

удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, 

издадени не по-рано от 2012 г. 

- В съответствие с изброените по-горе изисквания на възложителя участникът                    

„РАМОС 2” ЕООД, следва да представи документи доказващи произхода и качество на 

предлаганата копирната хартия „Артист Стандарт”. В приложеният към офертата Сертификат 

за произход и качество от дата 01.01.2016 г., издаден от „ЕМА” ООД, са изброени следните 

продукти: Принтерна хартия ЕМА” ООД; Плотерна хартия „ЕМА” ООД и Копирна и белова 

хартия под марката „Мелоди” – „ЕМА” ООД. От съдържанието на така приложеният документ 

комисията не може да получи разумна увереност, че участникът е представил документи за 

произход за хартия „Артист Стандарт”, която участникът е предложил за изпълнение на 

позиции 1 /едно/ и 2 /две/ от Спецификацията /Приложение № B към Публичната покана/ на 

възложителя по обществената поръчка. 

- На следващо място участникът „РАМОС 2” ЕООД, следва да представи документи и да 

даде разяснения по отношение на основанието, от което произтича представителната власт и в 

какъв обем на лицето, издало документ с наименование: Сертификат за произход и качество от 

дата 01.01.2016 г., подписан от Цветомира Вачева- мениджър продажби-Офис хартии на фирма 

„ЕМА” ООД. 

- Участникът „РАМОС 2” ЕООД, следва да представи сертификати за качеството на 

предлаганата от него хартия „Артист Стандарт” в съответствие с изискванията на възложителя 

определени в Раздел VII, т.15 от документацията на обществената поръчка /Приложение № А 

към Публичната покана/ и Техническите изисквания /Приложение № Б към публичната 

покана/. 

б) Участникът „РАМОС 2” ЕООД, следва да представи документи и да даде разяснения по 

отношение на основанието, от което произтича представителната власт и в какъв обем на 

лицето, издало документ с наименование: „ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО” от дата 19.01.2016г., 

подписан от Цветомира Вачева- мениджър продажби-Офис хартии на фирма „ЕМА” ООД. 

в) Участникът „РАМОС 2” ЕООД, следва да даде разяснения по повод приложен към офертата, 

в превод от английски език - Сертификат за стандарт ISO 9001:2008 и ISO  14001:2009, издаден 

на ФАБЕР КАСТЕЛ, с валидност от 17.06.204 до 16.06.2017. Комисията не може да установи 

връзката на приложеното копие на цитирания сертификат с останалите приложени към 

офертата на участника документи, с които доказва техническите си възможности в 

съответствие с изискванията на възложителя. Участникът следва да представи документи 

(оторизационно писмо), с които да  докаже, че е оторизиран да предлага продукти с марка 

Фабер Кастел (FABER-CASTEL). 

 Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 

на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да 

представя други документи, освен посочените в настоящия протокол. 

 

2. Разглеждане на документите, съдържащи се в оферта с вх. № 8/26.01.2016г., 

подадена от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, получена в деловодството на „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД в 14:53 часа: 

Съобразявайки гореизложената поредност на действията и обхватът на осъществените 

от страна на комисията проверки, по отношение наличието, редовността и пълнотата на 

документите и информацията съдържащи се в офертата на участника в обществената поръчка, 

могат да бъдат изведени следните констатациите: 
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Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, е необходимо да даде разяснения за следното: 

Предложените от участника единични цени по отделни артикули съобразно Спецификацията на 

възложителя /Приложение № В към публичната покана/ за следните позиции: от 1 до 10 

включително, визирани в неговото „Ценово предложение” за изпълнение на поръчката /образец 

- Приложение № 4 към публичната покана/, са единични цени в съответствие с определените от 

възложителя мярка и количество за съответните позиции, както следва: 

По позиция 1: предложената от участника единична цена е за: Копирна хартия А4, 80 г./кв.м  

клас В, белота 146-153%,  плътност 90-99%,  за пакет от 500 листа; 

По позиция 2: предложената от участника единична цена е за: Копирна хартия А3, 80 г./кв.м  

клас В, белота 146-153%,  плътност 90-99%, за пакет от 500 листа;  

По позиция 3: предложената от участника единична цена е за:Хартия принтерна 240/11/1 бяла, 

за кашон от 2000 листа;  

По позиция 4: предложената от участника единична цена е за: Хартия принтерна 240/11/2 бяла, 

за кашон от 1000 листа;  

По позиция5: предложената от участника единична цена е за: Хартия принтерна 240/11/3 бяла, 

за кашон от 750 листа; 

По позиция 6: предложената от участника единична цена е за: Хартия принтерна 240/11/4 бяла, 

за кашон от 500 листа;  

По позиция 7: предложената от участника единична цена е за: Хартия принтерна 240/12/2 бяла, 

за кашон 2000 листа; 

По позиция 8: предложената от участника единична цена е за: Хартия принтерна 380/11/1 бяла, 

за кашон от 1000 листа;  

По позиция 9: предложената от участника единична цена е за: Хартия принтерна 380/11/2 бяла, 

за кашон от 1000 листа; 

По позиция 10: предложената от участника единична цена е за: Хартия принтерна 380/11/3 

бяла, за кашон 750 листа. 

 Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 

на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да 

представя други документи, освен посочените в настоящия протокол. 

 

Настоящият протокол е съставен на 12.02.2016г., в 15:00 часа, състои се от пет страници 

и се подписа единодушно от всички членове на комисията. Същият отразява дейността на 

комисията, извършени на заседание, проведено на дата 28.01.2016 г., в 11:00 часа.  

 Протоколът да бъде изпратен до всички участници в срок до 18:00 часа на 12.02.2016 г. 

и качен на профил на купувача. 

 

Приложения: 

1. Списък с участниците и представените оферти - чл.68, ал.1 от Закона за обществените 

поръчки; 

2. Декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки от членовете на 

комисията; 

 

      Председател и членове: 

1. Ивана Велева 

 

2. Владимир Боянов 

 

3. Петя Делчева 

 

 

Подписите са заличени, на основание чл.2 от ЗЗЛД 


