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на Комисията по отваряне и разглеждане на оферти, постъпили в Открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на 

структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора"

Днес, 10.07.2015 г. в 14:00 ч. в Заседателната зала на Тракийски Университет 
гр. Стара Загора, се проведе закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед № 

200 от 03.02.2015 г. на Ректора на Тракийски Университет гр. Стара Загора, за 

разглеждане и оценяване на ценовите оферти на допуснатите участници в Открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски  
материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски  
Университет гр. Стара Загора", открита с Решение № 2837 от 22.12.2014 г.

Присъстваха следните членове на комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Румен Отузбиров зам. Декан по АСИД Стопански факултет; 
ЧЛЕНОВЕ:
1. Господин Господинов - счетоводител Ректорат;

2. Маргарита Делчева - Ст. експерт - организационна дейност Аграрен факултет;
3. Страхил Илиев - главен експерт обществени поръчки;
4. адв. Зоя Колева - юрист;

I. Председателят на Комисията докладва, че на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, 

буква „а” от ЗОП до всички участници в процедурата - КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София, 

ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Стара Загора, АВГУСТА 2001 ООД гр. Стара Загора и 
ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр. Варна са изпратени писма с искане на разяснения 
относно направените в офертите на участниците ценови предложения по конкретно 
посочени артикули от Техническото задание. Изискано е участниците изрично да 
пояснят как са формирани предложенията и дали същите се отнасят за посочените в 

заданието на Възложителя мерни единици.
Председателят докладва също, че в деловодството на Университета са 

постъпили отговори от всички участници, както следва:
1. В отговор на Писмо, изх. № 2997/16.06.2015 г. е постъпило Писмо, вх. № 

3084/24.06.2015 г. от КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София.
В писмото участникът изрично потвърждава, че направените ценови 

предложения по конкретно изброените артикули се отнасят за мерните единици, 

посочени в Техническото задание на Възложителя.
2. В отговор на Писмо, изх. № 2996/16.06.2015 г. е постъпило Писмо, вх. № 

3055/22.06.2015 г. от ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Стара Загора.
В писмото участникът изрично потвърждава, че направените ценови 

предложения по конкретно изброените артикули се отнасят за мерните единици, 

посочени в Техническото задание на Възложителя и същите ще са приложими през 

целия срок на евентуален договор за възлагане на обществената поръчка. В писмото се 
сочи също, че оферираните цени се дължат на големите обеми, които участникът



реализира към своите доставчици и преференцията на високи стокови бонуси в 
зависимост от реализирания оборот.

3. В отговор на Писмо, изх. № 2998/16.06.2015 г. е постъпило Писмо, вх. № 
3081/24.06.2015 г. от АВГУСТА 2001 ООД гр. Стара Загора.

В писмото участникът сочи, че оферираните цени за посочените артикули се 
дължат на постигнатите цени на заявените през годините големи количества от 

посочените стоки, както и на обстоятелството, че участникът разполага със същите в 
наличност.

4. В отговор на Писмо, изх. № 2999/16.06.2015 г. е постъпило Писмо, вх. № 
3088/25.06.2015 г. от ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр. Варна.

В писмото участникът изрично потвърждава, че направените ценови 
предложения по конкретно изброените артикули се отнасят за мерните единици, 
посочени в Техническото задание на Възложителя. Сочи се също, че са налице 

постигнати договорки с различни доставчици на посочените стоки, за които се ползват 
преференциални цени. Извършена е аналитична преценка за небходимите наличности 
от посочените стоки и е изразена готовност за доставката им при оферираните цени.

Комисията пристъпи към анализ на представените разяснения от 

участниците по поставените въпроси, като не констатира несъответствия и/или 
противоречия в същите.

Комисията взе предвид, че преди да пристъпи към оценяване на офертите на 
всички участници, следва да се произнесе по постъпилите писмени обосновки по чл. 70, 

ал. 1 от ЗОП по показателя „Предлагана цена", представени от ОФИС КОНСУМАТИВИ 
ООД гр. Стара Загора и от ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр. Варна, както следва:

> Писмена обосновка от ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Стара Загора:
Участникът сочи като обстоятелство, обосноваващо направеното ценово

предложение в офертата - „икономичност при изпълнение на обществената поръчка" и 

по - конкретно:
о калкулиране на много ниски норми на печалба при ценообразуването на 

оферираните изделия; 
о добри доставни цени на стоките и дългосрочни договори с дистрибутори; 

о директен вносител на над 75 % от стоките - предмет на поръчката; 
о действащ търговски обект на териотирията на гр. Стара Загора, в 

непосредствена близост до Възложителя; 
о стоковите наличности на канцеларски материали, което води до 

намаляване на транспортните разходи; 
о осъществяване на доставките със собствени МПС без ползване на 

подизпълнители; 
о реализиран висок оборот от продажба на стоки.

След като се запозна и извърши анализ на изложените от участника 
съображения относно направеното предложение по посочения показател, на основание 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ:
- ПРИЕМА писмената обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, представена от ОФИС 

КОНСУМАТИВИ ООД гр. Стара Загора с Писмо, вх. № 2537/13.05.2015 г,
> Писмена обосновка от ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр. Варна:

Участникът сочи наличието на обективни обстоятелства, които обосновават

направеното ценовото предложение за изпълнение на поръчката и по - конкретно: 
о реализиран висок оборот от продажба на стоки;
о ползване на преференциални цени, високи търговски отстъпки, бонус 

оборот и дълъг срок на отложено плащане; 
о добра маркетингова политика на дружеството; 
о директен вносител на част от стоките - предмет на поръчката; 
о договорени преференциални условия и търговски отстъпки, които 

обуславят и ниски цени на транспорт при внос;



о централен национален склад и изградена мрежа от логистични центрове 
в страната;

о оптимизация на стоковата наличност и персонала, зает с обработката и 

доставката на поръчките, което води до минимизиране на разходите за 
труд и транспорт;

о заложен нисък процент на печалба при ценообразуването на оферираните 

стоки - предмет на поръчката.

След като се запозна и извърши анализ на изложените от участника 
съображения относно направеното предложение по посочения показател, на основание 

чл. 70, ал. 2 от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ:

- ПРИЕМА писмената обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, представена от ОФИС 
ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр. Варна с Писмо, вх. № 2522/12.05.2015 г.

II. След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към оценка на 

предложенията на участниците по показателя „Предлагана цена". Комисията 

извърши изчисления на предложенията на участниците, като приложи следната 
формула:

Cmin

П1 = ........— х 35, където:
Сп

където

С min - най-ниската предложена цена

С п - цената на съответния участник

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по реда на 

постъпване на офертите в Откритата процедура, както следва:
1. Оферта, вх. № 1061/02.02.2015 г.. 10.00 ч. от КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. 

София:
Комисията констатира, че полученият резултат от оценяването на ценовото 

предложението на участника е 11,20 точки.
2. Оферта, вх. № 1066/02.02.2015 г.. 10.55 ч. от ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. 

Стара Загора:
Комисията констатира, че полученият резултат от оценяването на ценовото 

предложение на участника е 35,00 точки.
3. Оферта, вх. № 1078/02.02.2015 г.. 14.12 ч. от АВГУСТА 2001 ООД гр. Стара 

Загора:
Комисията констатира, че полученият резултат от оценяването на ценовото 

предложение на участника е 19,98 точки.
4. Оферта, вх. № 1079/02.02.2015 г- 15.02 ч. от ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр, 

Варна:
Комисията констатира, че полученият резултат от оценяването на ценовото 

предложение на участника е 29,19 точки.

III. Като взе предвид получените резултати от оценяването на офертите по 

всички показатели, Комисията пристъпи към формиране на Комплексна оценка по 

следната формула: КО = П1 + П2 + ПЗ, а именно:
1. Оферта, вх. № 1061/02.02.2015 г.. 10.00 ч. от КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. 

София:
Като съобрази горепосочената формула и извърши съответните изчисления, 

Комисията постави Комплексна оценка от 76,20 точки.



2. Оферта, вх. № 1066/02.02.2015 г.. 10.55 ч. от ОФИС КОНСУМАТИВИ ООЛ гр.
Стара Загора:

Като съобрази горепосочената формула и извърши съответните изчисления, 
Комисията постави Комплексна оценка от 94,00 точки.

3. Оферта, вх. № 1078/02.02.2015 г.. 14.12 ч. от АВГУСТА 2001 ООД гр. Старя
Загора:

Като съобрази горепосочената формула и извърши съответните изчисления, 
Комисията постави Комплексна оценка от 63,98 точки.

4. Оферта, вх. № 1079/02.02.2015 г.. 15.02 ч. от ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр.
Варна:

Като съобрази горепосочената формула и извърши съответните изчисления, 
Комисията постави Комплексна оценка от 88,19 точки.

IV. Като взе предвид получените резултати от оценяването, на основание чл. 72, 

ал. 1, т. 5 от 30П, Комисията извърши КЛАСИРАНЕ на допуснатите до разглеждане и 

оценка оферти в Откритата процедура, както следва:
1. ПЪРВО МЯСТО: ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Стара Загора с Оферта, вх. № 

1066/02.02.2015 г„ 10.55ч.
2. ВТОРО МЯСТО: ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр. Варна с Оферта, вх. № 1079/

02.02.2015 г., 15.02 ч.
3. ТРЕТО МЯСТО: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София с Оферта, вх. № 1061/

02.02.2015 г„ 10,00 ч.
4. ЧЕТВЪРТО МЯСТО: АВГУСТА 2001 ООД гр. Стара Загора с Оферта, вх. № 

1078/02.02.2015 г„ 14.12 ч.

V. Въз основа на направените констатации от работата на Комисията по 

отваряне, разглеждане и оценка на офертите в настоящата Открита процедура, 

Комисията единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:
> ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи Договор за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи 
за нуж дит е на структурните звена при Тракийски Университет гр. 
Стара Загора" с участника, класиран на Първо място: ОФИС КОНСУМАТИВИ 
ООД гр. Стара Загора е Оферта, вх. № 1066/02.02.2015 г., 10.55 ч.

С извършване на горните действия, Комисията приключи своята работа и

заседанието бе закрито.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички

членове на Комисията:

Председател:

Членове:

Заличена информация 

на основание чл.22б, 

алЗ от ЗОП във връзка 

с чл. 23 от ЗЗЛД


