
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                       

ЛЮБОМИР ИЛИЕВ 

Управител на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 

 

ДАТА:  
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 
 

 

             Днес 23.02.2016 г., 10:00 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 обществени 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. Весела Пенелова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти” при „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД; 

 

 Комисията се събра в състав, който е конституиран със заповедта на възложителя, за да 

продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците в обществената поръчка. На 

мястото на основният член на комисията Петя Делчева- главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и проекти” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, която ползва законоустановен отпуск, 

участие взе резервният член Весела Пенелова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и 

проекти” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, която се запозна със списъка с участниците в 

обществената поръчка, както и с извършените до момента действия и проверки по 

провеждането й. Последната подписа декларация по смисъла на чл.35, ал.3 от Закона за 

обществените поръчки, за съответствие на обстоятелствата по ал.1 и за спазване на 

изискванията по ал.2 на цитираната разпоредба, която е неразделна част от настоящият 

протокол. 

 

I. В изпълнение на решенията на комисията, отразени в Протокол № 1/28.01.2016г. от 

дейността й, документът с констатациите относно наличието и редовността на представените 

документи и информация в офертите на двамата участници в обществената поръчка е изпратен 
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на всеки един от тях посредством изпращане на електронни писма от дата 28.01.2016г., а също 

така е качен и на „Профил на купувача” на същата дата, в раздела на съответната поръчка. 

Определеният от комисията краен срок за представяне на изискуемите документи и 

информация, по отношение съдържанието на офертите на двамата участници е 5 (пет) работни 

дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1/28.01.2016г. от дейността на комисията. 

      На следващо място, комисията констатира, че в отговор на Протокол № 1/28.01.2016г. от 

дейността й, са получени допълнителни документи от участниците, както следва: 

 

1. Представеният от участника „РАМОС 2” ЕООД писмен отговор с рег. №02-30-7/16.02.2016г. 

е подписан от Кирил Карагьозов – управител и е с дата 16.02.2016г., като към него са 

приложени допълнителни документи получени в срока, съгласно изискването на чл.68, ал.9 от 

ЗОП.  

Комисията пристъпи в изпълнение на разпоредбата на чл.68, ал.10 от ЗОП, към разглеждане на 

допълнително представените от участника - „РАМОС 2” ЕООД документи, относно 

съответствието на участника с критериите за подбор на възложителя по настоящата обществена 

поръчка, съобразно което комисията установи съответствието им с критериите за подбор и с 

останалите изисквания на възложителя. 

2. Представените от участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” разяснения с рег. № 02-30-

8/16.02.2016г. по описа на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД”, са подписани от Елка Николова 

Каменова- Цанкова – председател на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” и са с дата 15.02.2016г., 

получени в срока, съгласно изискването на чл.68, ал.9 от ЗОП.  

Комисията пристъпи в изпълнение на разпоредбата на чл.68, ал.10 от ЗОП, към разглеждане на 

допълнително представените от участника - КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” документи, относно 

съответствието на участника с критериите за подбор на възложителя по настоящата обществена 

поръчка, съобразно което комисията установи съответствието им с критериите за подбор и с 

останалите изисквания на възложителя. 

II. Комисията пристъпи към оценяване и класиране на офертите на допуснатите 

участници, въз основа на избрания от възложителя критерий „най-ниска цена”, 

съобразно което извърши следното класиране: 

 

КЛАСИРАНЕ УЧА СТ НИК  П РЕДЛ ОЖ ЕНА  НА Й -

Н ИСК А  ЦЕН А  Б ЕЗ  ДД С  

1-во място КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” 50496,82 лв. /петдесет хиляди 

четиристотин деветдесет и шест лева 

и осемдесет и две стотинки/ без ДДС. 

2-ро място „РАМОС 2” ЕООД 57748,26 лв. /петдесет и седем 

хиляди седемстотин четиридесет и 

осем лева и двадесет и шест 

стотинки/ без ДДС. 

№ 

по 

ред 

Вх. № 
Дата на 

подаване 

Наименова

ние на 

фирмите 

кандидати 

Адрес  Тел.  

1. 
02-30-

7/16.02.2016г. 

                                                               

16.02.2016г. 

 

 

„РАМОС 2” 

ЕООД 

Гр. София, 

бул.”Самоковско 

шосе” № 21, ТД 

Боила, офис 63 

02/91 75 688; 

office@ramoss.net 

2. 
02-30-

8/16.02.2016г. 

               

16.02.2016г. 

 

Кооперация 

„ПАНДА” 

Гр.София, 1784, 

бул. 

„Цариградско 

шосе” №139 

02/97 66 874       

zop@hq.officel.bg         



 3 

 

Въз основа на направеното класиране комисията предлага на възложителя: 

1. Да бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии, 

хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за 

едногодишен период”, участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” с предложена цена, съобразно  

„Ценовото предложение” на участника” (Приложение № 4 към Публичната покана) в размер, 

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/. 

2. С класирания на първо място участник да се сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка. 

 

Настоящият протокол е съставен на основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки 

на дата 23.02.2016г., в 15:00 часа, в един екземпляр и се състои от три страници, като  се 

подписа единодушно от всички членове на комисията.  

 

Приложение: 

1. Декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки от Весела Пенелова- старши 

експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

2. Допълнително представени документи от участниците, както следва: Документи с рег. № 02-

30-7/16.02.2016г. от участника „РАМОС 2” ЕООД и Документи с рег. № 02-30-8/16.02.2016г. от 

участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”. 

 

 

 

      Председател и членове: 

 

1. Ивана Велева 

 

 

2. Владимир Боянов 

 

 

3. Весела Пенелова 

 

 

 

Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


