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1. Плик с Bх.№ 360 /27.06.2012г., в който има документи подадени oт фирма „Перун-ККБ” 

ЕООД  
Офертата съдържа 3 плика:  

Плик № l  Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат. 

2. Копие от регистрация ДДС. 

3. Документи за регистрация. 

4. Удостоверение от търговския регистър. 

5. Декларация на кандидата по образец. 

6. Сертификати за качество.  

7. Оферта. 

8. Списък на представените към офертата документи. 

Плик № 2 за обособена позиция № 1. 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта за 

Обособена позиции № 1 

Плик № 2 за обособена позиция № 2 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта за 

Обособена позиции № 2 

Плик № 2 за обособена позиция № 3 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта за 

Обособена позиции № 3 

Плик № 3 за обособена позиция № 1 
Ценова оферта за Обособена позиция № 1 

Плик № 3 за обособена позиция № 2 
Ценова оферта за Обособена позиция № 2 

Плик № 3 за обособена позиция № 3 
Ценова оферта за Обособена позиция № 3 

 

2. Плик с Bх. № 365 /28.06.2012г., в който има документи подадени oт  „Ка Ел офис” ООД  

Офертата съдържа 3 плика:  

Плик № l. Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат 

2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 

4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Декларация на кандидата по образец 

6. Списък на представените към офертата документи  

7. Референции 

8. Сертификати за качество 

Плик № 2 за обособена позиция № 1 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката 

Плик № 2 за обособена позиция № 3 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката 

Плик № 3 
Забележка: Пликове № 3 за обособени позиции № 1 и 3 не са отваряни и същите са в запечатан 

непрозрачен плик без следи от разкъсвания и повреда. 

 

3. Плик с Bх.№ 369/29.06.2012г., в който има документи подадени oт фирма „Офис Идея” 

ООД 

Офертата съдържа 3 плика:  

Плик № l. Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат 
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2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 

4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Декларация на кандидата по образец 

6. Сертификати за качество 

7. Техническа оферта 

Плик № 2 за обособена позиция № 1 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката 

Плик № 3 за обособена позиция № 1 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 1 

 

4. Плик с Bх.№ 370 /29.06.2012г., в който има документи подадени oт „Рамос 2” ЕООД 

Офертата съдържа 3 плика: 

Плик № l Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат 

2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 

4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Референции 

6. Декларация на кандидата по образец 

7.Списък на представените към офертата документи 

Плик № 2 за обособена позиция № 1 и 3 
1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта за 

Обособена позиция № 1 и 3 

2. Сертификати за качество 

Плик № 3 за обособена позиция № 1 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 1 

Плик № 3 за обособена позиция № 3 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 3 

 

5. Плик с Bх.№ 371 /29.06.2012г., в който има документи подадени oт „Хорека логистик” 

ООД 

Офертата съдържа 3 плика: 

Плик №l Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат 

2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 

4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Декларация на кандидата по образец  

6. Списък на представените към офертата документи 

7. Референции 

Плик № 2 
1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта за 

Обособена позиция № 3 

2. Декларация за качество 

Плик №3 Предлагана цена 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 3 

  

6. Плик с Bх.№ 374 /29.06.2012г., в който има документи подадени oт  „Офис консумативи” 

ООД 

Офертата съдържа 3 плика: 

Плик №l Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат 

2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 
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4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Декларация на кандидата по образец  

6. Списък на представените към офертата документи 

7. Референции 

8. Протоколи за изпитване 

9. Сертификати за качество 

Плик № 2 за обособена позиция № 1, 2 и 3 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта за 

Обособена позиция № 1, 2 и 3 

2. Оферта за обособена позиция № 1, 2 и 3 
Плик № 3 

Забележка: Пликове № 3 за обособени позиции № 1, 2 и 3 не са отваряни и същите са в запечатан 

непрозрачен плик без следи от разкъсвания и повреда. 

 

7. Плик с Bх.№ 375 /29.06.2012г., в който има документи подадени oт  „Соник компютърс” 

ЕООД 

Офертата съдържа 3 плика: 

Плик № l Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат 

2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 

4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Декларация на кандидата по образец  

Плик № 2 
1. Техническа оферта 

2. Оферта 
Плик № 3 

Забележка: Пликове № 3 за обособени позиции № 2 и 3 не са отваряни и същите са в запечатан 

непрозрачен плик без следи от разкъсвания и повреда. 

 

8. Плик с Bх.№ 376 /29.06.2012г., в който има документи подадени oт Кооперация „Панда” 

Офертата съдържа 3 плика: 

Плик № l. Документи за подбор 

1. Копие от регистрация по Булстат 

2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 

4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Декларация на кандидата по образец  

6. Списък на представените към офертата документи 

7. Референции 

8. Оферта 

9. Сертификати за качество 

10. Пълномощно 

Плик № 2 за обособени позици № 1, 2 и 3 
1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта 

Плик № 3 за обособена позиция № 1 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 1 

Плик № 3 за обособена позиция № 2 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 2 

Плик № 3 за обособена позиция № 3 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 3 

 

9. Плик с Bх.№ 377 /29.06.2012г., в който има документи подадени oт  „Ронос” ООД 

Офертата съдържа 3 плика: 

Плик № l Документи за подбор 
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1. Копие от регистрация по Булстат 

2. Копие от регистрация ДДС 

3. Документи за регистрация 

4. Удостоверение от търговския регистър 

5. Декларация на кандидата по образец  

6. Списък на представените към офертата документи 

7. Референции 

8. Каталог 

9. Оферта 

10. Сертификати за качество 

11. Пълномощно 

Плик № 2 за обособени позиции № 1, 2 и 3 
1. Предложение за изпълнение на поръчката, график на доставката, Техническа оферта 

Плик № 3 за обособена позиция № 1 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 1 

Плик № 3 за обособена позиция № 2 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 2 

Плик № 3 за обособена позиция № 3 

1. Ценова оферта за Обособена позиция № 3 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от кандидатите в 

пликове № 1 (документи за подбор) и пликове № 2 (предложение за изпълнение и график на 

доставката) и констатира, че фирма „Ка Ел Офис” ООД е предложила валидност на офертата за 

срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на отваряне на офертата, което 

противоречи с изискванията на възложителя, предоставени с тръжните документи, в които като 

изискване на възложителя изрично е посочено, че срокът на валидност на офертата не може да 

бъде по-кратък от срока на действие на договора, а именно – 31.12.2012 година. На това основание 

комисията взе решение за отстраняване на кандидата „Ка Ел Офис” ООД от участие в процедурата 

и остави пликове № 3 за обособени позиции № 1 и 3 неразпечатани.  

Комисията констатира, че фирма „Офис консумативи” ООД е предложила валидност на 

офертата за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора, 

което противоречи с изискванията на възложителя, предоставени с тръжните документи, в които 

като изискване на възложителя изрично е посочено, че срокът на валидност на офертата не може 

да бъде по-кратък от срока на действие на договора, а именно – 31.12.2012 година. На това 

основание комисията взе решение за отстраняване на кандидата „Офис консумативи” ООД от 

участие в процедурата и остави пликове № 3 за обособени позиции № 1, 2 и 3 неразпечатани.  

Комисията констатира, че фирма „Соник компютърс” ЕООД е предложила валидност на 

офертата за срок от 2 /два/ месеца, считано от датата на сключване на договора, което противоречи 

с изискванията на възложителя, предоставени с тръжните документи, в които като изискване на 

възложителя изрично е посочено, че срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък 

от срока на действие на договора, а именно – 31.12.2012 година. На това основание комисията взе 

решение за отстраняване на кандидата „Офис консумативи” ООД от участие в процедурата и 

остави пликове № 3 за обособени позиции № 2 и 3 неразпечатани. 

Комисията констатира, че всички подадени и допуснати ценови предложения са с ДДС. 

На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на 

предложенията за Обособена позиция № 1 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ  И КОНСУМАТИВИ, 

Комисията класира участниците както следва: 

 

І-во място –  „Рамос 2” ЕООД с комплексна оценка К = 98,57 точки 

ІІ-ро място – „Перун-ККБ” ЕООД с комплексна оценка K = 95 точки  

ІІІ-то място – „Ронос” ООД с комплексна оценка К = 92,12 точки 

 

На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на 

предложенията за Обособена позиция № 2 КОНСУМАТИВИ И КОМПОНЕНТИ ЗА 

ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, 
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