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ПРОТОКОЛ № 3 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-10/11.04.2018 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 производствените нужди на Специализирано поделение „Българска 

филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции. 

 

Днес, 10.05.2018 г. /четвъртък/ в 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД, с адрес: 1700 София, ул.„Академик Стефан 

Младенов“ № 1, бл.31, в изпълнение на Заповед № РД-15-10/11.04.2018 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 производствените нужди на Специализирано поделение „Българска 

филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции: 

обособена позиция І – „Доставка на ролна химизирана хартия“; обособена позиция IІ – 

„Доставка на ролна обемна хартия“; обособена позиция III – „Доставка на форматирана 

хартия и картон“ и обособена позиция ІV – „Доставка на ролна офсетова хартия“ и на 

основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП при спазване на правилата на чл. 57 – чл.59 от ППЗОП, 

започна своята работа комисия в състав: 

 

Председател: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Членове: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 

Комисията в посочения състав и в присъствието на представители на участниците, 

 

1. Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 

 

2. Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 

се събра на заседание и пристъпи към изпълнение на задълженията си, съгласно 

горепосочената заповед. 

 

На основание разгледаните технически предложения, комисията допусна до 

отваряне на ценовите оферти следните участници: 
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1. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД – по обособена позиция № 1; 

2. „МУЛТИКО 92” ООД – по обособени позиции № 4; 

3.  „ЕМА” ООД – по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4. 

 

Обществената поръчка се възлага на основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП  

„икономически най-изгодна оферта – „най – ниска цена“. Офертите, на допуснатите 

участници, ще се оценяват за всяка обособена позиция по отделно, въз основа на критерия 

„най-ниска цена”. За всеки артикул от списъка за съответната обособена позиция следва да 

бъде посочена единична цена, до втория знак след десетичната запетая.  

Общата стойност за изпълнение на поръчката оферирана от участника, е сбор на 

произведенията на количеството от един артикул умножено по неговата единична цена. 

Общата стойност, също следва да е посочена до втория знак след десетичната запетая. 

Всички посочени цени, следва да бъдат без ДДС. 

Всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от 

възложителя условия, ще се класира въз основа на посочения критерий, като на първо 

място се класира участника, предложил най – ниска цена. Останалите оферти заемат места 

в класирането по низходящ ред.  

Съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с 

цената, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, 

която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

 

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 ролна химизирана хартия” 

 

Участникът  „МБМ“ ООД 

Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка е: 177 750,00 (сто 

седемседет и седем хиляди седемстотин и петдесет) лева, без  ДДС. 

Членовете на комисията Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ 

участник да подпише ценовото предложение на участника, същите се подписаха от 

представителя на участника „ЕМА“ ООД. 

 

Участникът  „ЕМА“ ООД 

Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка е: 161 910,00  (сто 

шестдесте и една хиляди деветстотин и десет) лева, без  ДДС. 

Членовете на комисията Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ 

участник да подпише ценовото предложение на участника, същите се подписаха от 

представителя на участника „МБМ“ ООД. 
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По обособена позиция 2: „Доставка на ролна обемна хартия” 

 

Участникът  „ЕМА“ ООД 

Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка е: 94 080,00 

(деветдесте и четири хиляди и осемдесет) лева, без  ДДС. 

Членовете на комисията Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ 

участник да подпише ценовото предложение на участника, същите се подписаха от 

представителя на участника „МБМ“ ООД. 

 

 

По обособена позиция 3: „Доставка на форматирана хартия и картон” 

 

Участникът  „ЕМА“ ООД 

Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка е: 145 210,00  (сто 

четиридесет и пет хиляди двеста и десет) лева, без  ДДС. 

Членовете на комисията Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ 

участник да подпише ценовото предложение на участника, същите се подписаха от 

представителя на участника „МБМ“ ООД. 

 

По обособена позиция 4: „Доставка на ролна офсетова хартия” 

 

Участникът  „Мултико 92“ ООД 

Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка е: 13 629,00 

(тринадесет хиляди шестстотин двадесет и девет) лева, без  ДДС. 

Членовете на комисията Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ 

участник да подпише ценовото предложение на участника, същите се подписаха от 

представителя на участника „МБМ“ ООД и участника „ЕМА“ ООД. 

 

Участникът  „ЕМА“ ООД 

Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка е: 13 622,00 

(тринадесет хиляди шестстотин двадесет и два) лева, без  ДДС. 

Членовете на комисията Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ участник да 

подпише ценовото предложение на участника, същите се подписаха от представителя на 

участника „МБМ“ ООД 

 

С оглед направените констатации, относно ценовите предложения, комисията 

премина към класиране на участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий 

„икономически най – изгодна оферта – най-ниска цена“: 
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По обособена позиция № 1 -  „Доставка на ролна химизирана хартия” 

 

На първо място участника  „ЕМА“ ООД 

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 161 910,00  (сто 

шестдесте и една хиляди деветстотин и десет) лева, без  ДДС. 

На второ място участника  „МБМ“ ООД 

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 177 750,00 (сто 

седемседет и седем хиляди седемстотин и петдесет) лева, без  ДДС. 

 

По обособена позиция 2: „Доставка на ролна обемна хартия” 

 

На първо място участника  „ЕМА“ ООД 

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 94 080,00 (деветдесте 

и четири хиляди и осемдесет) лева, без  ДДС. 

 

По обособена позиция 3: „Доставка на форматирана хартия и картон” 

 

На първо място участника  „ЕМА“ ООД 

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 145 210,00  (сто 

четиридесет и пет хиляди двеста и десет) лева, без  ДДС. 

 

По обособена позиция 4: „Доставка на ролна офсетова хартия” 

 

На първо място участника  „ЕМА“ ООД 

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 13 622,00 (тринадесет 

хиляди шестстотин двадесет и два) лева, без  ДДС. 

 

На второ място участника  „Мултико 92“ ООД 

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 13 629,00 (тринадесет 

хиляди шестстотин двадесет и девет) лева, без  ДДС. 

 

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители: 

 

По обособена позиция № 1 -  „Доставка на ролна химизирана хартия” 

 

Класираният на първо място участник „ЕМА“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 2: „Доставка на ролна обемна хартия” 

 

Класираният на първо място участник „ЕМА“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 
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По обособена позиция 3: „Доставка на форматирана хартия и картон” 

 

Класираният на първо място участник „ЕМА“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция 4: „Доставка на ролна офсетова хартия” 

 

Класираният на първо място участник „ЕМА“ ООД и да сключи договор с 

избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

Този протокол бе съставен и приключен на 10.05.2018 г. /четвъртък/. 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 


