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ПРОТОКОЛ № 3 

 

От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 

за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на 

„Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции 

Днес 11.11.2016 г. в 11:00 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-15-17/05.10.2016 г. на заместник изпълнителен директор на 

„Български пощи“ ЕАД на основание Заповед № РД-08-371/30.09.2016 г., за разглеждане, 

оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови пломби за 

технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени 

позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на пластмасови пломби“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ и на основание 

чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.12 ППЗОП, комисията състав: 

Председател: 

 

Членове: 

1.1.                           ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 

1.2.  

1.3.  

1.4.  

Поради отпуск по болест ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД – член на 

комисията, бе заменен от ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 

. 

И в присъствието на представители на участниците, както следва: 

1. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД – представител на участника 

„Олимп България“ ЕООД; 

2. ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД – пълномощник на „Евротрейд 

2000“ ЕООД, ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 

 

Комисията обяви на присъстващите резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели. На основание разгледани технически предложения и представени 

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

1. „Евротрейд 2000“ ЕООД; 

2. „Олимп България“ ЕООД. 
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Критерият за оценяване обявен от Възложителя е „най– ниска цена“. Предложените 

единични цени следва да бъдат представени: 

- За пластмасовите пломби -  до третия знак след десетичната запетая; 

- За кабелните връзки  тип „миша опашка“ – до четвъртия знак, след десетичната 

запетая; 

- Общите цени, съответно по двете обособени позиции, да се представят до втория 

знак след десетичната запетая. 

 

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 – Доставка на пластмасови пломби  

 

1. „Евротрейд 2000“ ЕООД – предложената цена от участника е 0,079 /нула цяло 

нула седем девет/ лева без ДДС, като общата цена е в размер на 79 000 /седемдесет и девет 

хиляди/ лева, без ДДС, като в нея са включени всички разходи по маркировка, транспорт и 

доставка. 

2. „Олимп България“ ЕООД - предложената цена от участника е 0,075 /нула цяло 

нула седем пет/ лева без ДДС, като общата цена е в размер на 75000,00 /седемдесет и пет 

хиляди лева и нула стотинки/ лева, без ДДС, като в нея са включени всички разходи по 

маркировка, транспорт и доставка. 

 

По обособена позиция 2 – Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ –  

 

1. „Евротрейд 2000“ ЕООД – предложената цена от участника е 0,0197 /нула цяло 

нула едно девет седем/ лева без ДДС, като общата цена е в размер на 16 291,90 

/шестнадесет хиляди двеста деветдесет и един лева и деветдесет стотинки/ лева, без ДДС, 

като в нея са включени всички разходи по маркировка, транспорт и доставка. 

2. „Олимп България“ ЕООД - предложената цена от участника е 0,022 /нула цяло 

нула двадесет и две/ лева без ДДС, като общата цена е в размер на 18 194,00 /осемнадесет 

хиляди сто деветдесет и четири лева и нула стотинки/ лева, без ДДС, като в нея са 

включени всички разходи по маркировка, транспорт и доставка. 

 

С оглед направените констатации, комисията премина към класиране на 

участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий „икономически най-изгодна 

оферта – най – ниска цена“: 

 

По обособена позиция 1 – Доставка на пластмасови пломби  

1. На първо място, комисията класира участника „Олимп България“ ЕООД, с 

предложена цена от 0,075 /нула цяло нула седем пет/ лева без ДДС, като общата цена е в 

размер на 75000,00 /седемдесет и пет хиляди лева и нула стотинки/ лева, без ДДС. 

2. На второ място, комисията класира участника „Евротрейд 2000“ ЕООД, с 

предложена цена от 0,079 /нула цяло нула седем девет/ лева без ДДС, като общата цена е в 

размер на 79 000 /седемдесет и девет хиляди/ лева, без ДДС. 
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По обособена позиция 2 – Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ –  

 

1. На първо място, комисията класира участника „Евротрейд 2000“ ЕООД, с 

предложена цена от 0,0197 /нула цяло нула едно девет седем/ лева без ДДС, като общата 

цена е в размер на 16 291,90 /шестнадесет хиляди двеста деветдесет и един лева и 

деветдесет стотинки/ лева, без ДДС. 

2. На второ място, комисията класира участника „Олимп България“ ЕООД, с  

предложена цена от 0,022 /нула цяло нула двадесет и две/ лева без ДДС, като общата цена е 

в размер на 18194,00 /осемнадесет хиляди сто деветдесет и четири лева и нула стотинки/ 

лева, без ДДС. 

 

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители: 

По обособена позиция 1 -  Доставка на пластмасови пломби, класираният на 

първо място участник „Олимп България“ ЕООД и да сключи договор с избрания 

изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

По обособена позиция 2 – Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“, 

класираният на първо място участник „Евротрейд 2000“ ЕООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

 

 

Комисия: 

 

 

……………………………………….. 

ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

 


