
П Р О Т О К О Л № 1 
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-

63/21.01.2016г. на Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на 
оферти за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: 
„Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка 
на възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд" с две 
обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: "Доставка на офис консумативи за Общинска 
администрация Костинброд "; 

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Общинска 
администрация Костинброд", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП", публикувана 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани" с ID № 
9049473/08.01.2016г. 

Днес, 21.01.2016 г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-63/21.01.2016г. на 
Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 

1. Александър Миланов - н-к отдел „АПИТО", притежаващ професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно 
длъжностна характеристика; 

2. Анита Златкова- директор на дирекция „ФСД и АПИТО"; 

Резервен член: 
1. Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд, 
се събра за откриване на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 

09.30 часа в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 1, ет. 2, стая № 
15, със задача за публично отваряне на постъпилите оферти, тяхното разглеждане, 
оценка и класиране в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис 
консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска администрация 
Костинброд" с две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: "Доставка на офис консумативи за Общинска администрация 
Костинброд"; 

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Общинска 
администрация Костинброд", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП". 

Председателят на комисията откри заседанието, констатира присъствие на двама 
представители, както следва: за фирма „POEJI-98" ООД - г-н Роберт Левиев 
(управител) и за фирма „ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД- г-н Иван Кирилов, като 
пълномощник, упълномощен чрез пълномощно. Упълномощените представители се 
записаха в предоставеният им Присъствен лист, след което председателя на комисията 
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провери присъствието на членовете и се убеди, че са налице всички условия за 
протичане на заседанието, като запозна състава на участващите в комисията със 
Заповед № РД-05-63/21.01.2016г. на Кмета на Община Костинброд. 

Членовете на комисията попълниха декларация съгласно чл. 35 от ЗОП за 
липса на материален интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствали 
участието им в провеждането на процедурата. 

След получаване на справка от Входящия регистър на подадените в 
деловодството на Общинска администрация, гр. Костинброд оферти е видно, че до 
17.00 часа на 20.01.2016г. година са подадени 9 /девет/ оферти за участие в 
процедурата за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, чрез 
публична покана с горепосочения предмет, както следва: 

1. Оферта с вх. № 08-00-6/1/15.01.2014г. от ИПК „БИЗНЕС" ЕООД с 
ЕИК:203476939, представлявано от Иван Кименов с адрес: гр. София, 
ж.к. „Борово", №13, вх. Б и адрес за кореспонденция: гр. София, 
п.к.1517, ул. „Бесарабия" №108, тел.: 02/9454465, факс: 02/8472204, е-
mail: office@ipkbusiness.com, подадена в 14.11 часа-кандидатства за 
обособена позиция 2. 

2. Оферта с вх. № 08-00-6/2/19.01.2016г. от „Офис консумативи" ООД с 
ЕИК:201417931, представлявано от Павел Стоянов с адрес: гр. Пловдив, 
п.к.4000, ул. „Проф. Иван Шишманов", №4 и адрес за кореспонденция: 
гр. София, п.к. 1000, бул. „Г.М. Димитров", №54, тел.: 02/8701133, факс: 
02/8701133, e-mail: tender@okoffice.bg, подадена в 10.58 часа 
кандидатства за обособена позиция 1. 

3. Оферта с вх. № вх. № 08-00-6/3/19.01.2016г. от „Офис Трейд 
БЪЛГАРИЯ" ООД с ЕИК: 200664302, представлявано от Иван Запрянов с 
адрес: гр. Попово, п.к. 7800, ул. „Райко Даскалов", №16, тел.:0898/525 
048, е- mail: zaprianovivan@gmail.com в 11.01 часа - кандидатства за 
обособена позиция 2. 

4. Оферта с вх. № 08-00-6/4/19.01.2016г. от „КА ЕЛ ОФИС" ООД с 
ЕИК:200799937, представлявано от Латинка Мушева с адрес: гр. София, 
п.к.1137, р-н Панчарево, в.з. Косанин дол 999 и адрес за кореспонденция: 
гр. София, п.к. 1797, бул. „Андрей Ляпчев", №4, ет.6, офис 3, тел.: 
02/4219314, факс: 02/4219314, e-mail: office.kael@gmail.com, подадена в 
15.17 часа - кандидатства за обособена позиция 2. 

5. Оферта с вх. № 08-00-6/5/20.01.2016г. от „РОЕЛ-98" ООД с 
ЕИК: 121798467 представлявано от от Роберт Левиев , като неин 
управител с адрес: гр. София, п.к. 1505, бул. „Ситняково" №39А, 
тел./факс 070010377/02 9461920, е- mail: roel-98@roel-98.com, подадена 
в 10.10 часа - кандидатства за обособени позиции 1и 2. 

6. Оферта с вх. № 08-00-6/6/20.01.2016г. от „РОНОС" ООД с 
ЕИК:831176328 представлявано от Жана Боянова-като неин управител с 
адрес: гр.София , п.к.1303, бул. „Александър Стамболийски", №84, 
бизнес сграда, ет. 7, офис 38-39, тел.: 02/8220110,факс: 02/8221900, е-
mail: zop @officemarket .bg, подадена в 14.02 часа - кандидатства за 
обособени позиции 1и 2. 

7. Оферта с вх. № 08-00-6/7/20.01.2016г. от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД с ЕИК: 121814067, представлявано от инж. 
Кирил Желязков с адрес: гр. София, п.к.1517, р-н Подуене, ул. 
„Бесарабия", №24, тел.: 02/91945, факс: 02/9455959, e-mail: sbs@ sbs.bg, 
подадена в 14.05 часа - кандидатства за обособена позиция 1. 
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8. Оферта с вх. № 08-00-6/8/20.01.2016г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА", 
представлявано от Елка Каменова-Цанкова, като неин управител с адрес: 
гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе", №139, 
тел.:02/9766874, факс: 02/9766879, е- mail:zop@hqoffice 1 .bg, подадена в 
14.09 часа- кандидатства за обособена позиция 1. 

9. Оферта с вх. № 08-00-6/9/20.01.2016г. от „АТС-България" ООД с 
ЕИК: 130332479, представлявано от Георги Александров с адрес: гр. 
София, п.к. 1750, ул. „Димитър Моллов", №16, ет. 1, тел.: 02/9752073, 
факс: 02/9752285, e-mail: order@atsbulgaria.com, подадена в 15.36 часа 
кандидатства за обособена позиция 1. 

Комисията констатира, че деветте оферти на участниците, кандидатстващи за 
горепосочената обществена поръчка са представени в указания от Възложителя срок и 
съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 и чл. 101в, ал. 2 от ЗОП - представени в 
запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците 
са посочили необходимата информация - адрес за кореспонденция, телефон, факс, 
електронен адрес. 

Комисията пристъпи към отваряне на деветте оферти по реда на тяхното 
подаване. Всеки от членовете на комисията положи подпис върху подадените от 
деветте участници запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на плик 
предоставен от участника ИПК „БИЗНЕС" ЕООД. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на плик 
предоставен от участника „Офис консумативи" ООД. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на плик 
предоставен от участника „Офис Трейд БЪЛГАРИЯ". 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на,плик 
предоставен от участника „КА ЕЛ ОФИС" ООД. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 

3 

mailto:order@atsbulgaria.com


упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на,плик 
предоставен от участника „POEJI-98" ООД. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на,плик 
предоставен от участника „РОНОС" ООД. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на,плик 
предоставен от участника „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на,плик 
предоставен от участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА". 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на,плик 
предоставен от участника „АТС-България" ООД. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта, след което членовете на комисията и един от 
упълномощените представители на другите участници подписаха ценовата оферта и 
техническото предложение, след което всички документи бяха отново върнати в 
плика. 

След това комисията започна разглеждане и оценка на документите за 
подбор на деветимата участници в съответствие с Указанията за участие, изготвени 
от Възложителя. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/1/15.01.2014г. от ИПК „БИЗНЕС" ЕООД, 
комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

4 



2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Копие от Удостоверение с изх. №20151103090638/03.1 1.2015г,- подписан 
и подпечатан управителя на фирмата; 

4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата; 

5. Техническо предложение - (Образец №4.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Ценово предложение - (Образец №5.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

7. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата; 

9. Референции (копия) - 3 бр. подписани и подпечатани от управителя на 
фирмата; 

10. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП (Образец №8)-
подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

11. Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от АГЕНЦИЯТА за хора с 
увреждания или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз 
на участника, съответно за вписване на всеки от участниците в обединението 
(Образец №9) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 

12. Удостоверение (копие) за регистрация с №316/17.04.2015г. в уверение на 
това, че фирмата е вписана в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на 
хора с увреждания - подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

13. Сертификат (копие) с №33012/15/S, съответстващ на стандарт ISO 
9001:2008 - подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка ИПК „БИЗНЕС" 
ЕООД с приложения от фирмата списък и с изискванията на 
Възложителя за подбор на документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/2/19.01.2016г. от „Офис консумативи" ООД, 
комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата; 

4. Техническо предложение - (Образец №4.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

5. Ценово предложение - (Образец №5.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

5 



7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата; 

8. Референции (копия) - 2 бр. подписани и подпечатани от управителя на 
фирмата; 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка „Офис консумативи" 
ООД с приложения от фирмата списък. Не констатира наличие на 
Удостоверение за единен идентификационен код ЕИК/БУЛСТАТ по чл. 
23 от Закона за търговския регистър, но тъй като регистъра е публично 
достъпен, комисията реши да го приложи към документацията по 
служебен път, за да отговори офертата на участника с изискванията на 
Възложителя за подбор на документи. 

За Оферта с вх. № вх. № 08-00-6/3/19.01.2016г. от „Офис Трейд 
БЪЛГАРИЯ" ООД, комисията констатира наличието на следните документи в 
плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата; 

4. Техническо предложение - (Образец №4.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

5. Ценово предложение - (Образец №5.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата; 

8. Референции- Удостоверения (копия) - 2 бр. подписани и подпечатани от 
управителя на фирмата; 

9. Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания 
или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз на 
участника, съответно за вписване на всеки от участниците в обединението 
(Образец №9) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка „Офис Трейд 
БЪЛГАРИЯ" ООД с приложения от фирмата списък. Не констатира 
наличие на Удостоверение за единен идентификационен код 
ЕИК/БУЛСТАТ по чл. 23 от Закона за търговския регистър, но тъй като 
регистъра е публично достъпен, комисията реши да го приложи към 
документацията по служебен път, за да отговори офертата на участника 
с изискванията на Възложителя за подбор на документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/4/19.01.2016г. от „КА ЕЛ ОФИС" ООД, 
комисията констатира наличието на следните документи в плика: 
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1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- 2бр. - подписани 
и подпечатани от управителя на фирмата; 

4. Техническо предложение - (Образец №4.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

5. Ценово предложение - (Образец №5.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - 2 бр,- подписани и 
подпечатани от управителя на фирмата; 

8. Референции (копия) - 2 бр. подписани и подпечатани от управителя на 
фирмата; 

9. Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания 
или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз на 
участника, съответно за вписване на всеки от участниците в обединението 
(Образец №9) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка „КА EJI ОФИС" ООД 
с приложения от фирмата списък. Не констатира наличие на 
Удостоверение за единен идентификационен код ЕИК/БУЛСТАТ по чл. 
23 от Закона за търговския регистър, но тъй като регистъра е публично 
достъпен, комисията реши да го приложи към документацията по 
служебен път, за да отговори офертата на участника с изискванията на 
Възложителя за подбор на документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/5/20.01.2016г. от „РОЕЛ-98" ООД, 
комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата (Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник — (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Копие от Удостоверение с изх. №20151217192321/17.12.2015г,- подписан 
и подпечатан управителя на фирмата; 

4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата; 

5. Приложение №3 - Копие от проекта на договора за възлагане на 
обществената поръчка- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

6. Техническо предложение - (Образец №4.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

7. Техническо предложение - (Образец №4.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

8. Ценово предложение - (Образец №5.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

9. Ценово предложение - (Образец №5.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата 
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10. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

11. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата; 

12. Референции - Удостоверения (копия) - 8 бр. подписани и подпечатани от 
управителя на фирмата; 

13. Декларация за публичен регистър - подписана и подпечатана от 
управителя на фирмата; 

14. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП (Образец №8)-
подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

15. Декларация срок за изпълнение на поръчката - подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата 

16. Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от АГЕНЦИЯТА за хора с 
увреждания или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз 
на участника, съответно за вписване на всеки от участниците в обединението 
(Образец №9) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 

17. Удостоверение (копие) за регистрация с №316/17.04.2015г. в уверение на 
това, че фирмата е вписана в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на 
хора с увреждания - подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

18. Копие от Решение №9049473 от 08.01.2016г. от Генерален директор на 
ЕЙЧ ПИ ИНК България ЕООД за оторизиране на фирма „РОЕЛ-98" ООД за 
ползване на техни продукти - подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

19. Оторизационно писмо от „CANON"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

20. Оторизационно писмо от „SAMSUNG"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

21. Оторизационно писмо от „САМСУНГ ЕЛЕКТРОНИКС РУМЪНИЯ 
СРЛ"- подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

22. Оторизационно писмо от „EPSON"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

23. Оторизационно писмо от „PANASONIC"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

24. Декларация за сертификати за качество и произход по чл. 51, ал. 1, т. 6 
от ЗОП- подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 

25. Сертификат (копие и на английски) с №FS 70484, съответстващ на 
стандарт ISO 9001:2008 - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

26. Сертификат (копие и на английски) с №US008063-1, съответстващ на 
стандарт ISO 14001:2004 - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

27. Сертификат (копие и на английски) с №JQA-QM7576, съответстващ на 
стандарт ISO 9001 за система за управление - подписан и подпечатан от управителя 
на фирмата. 

28. Сертификат (копие и на английски) с №FM 597400, съответстващ на 
стандарт ISO 9001:2008 за регистрация - подписан и подпечатан от управителя на 
фирмата. 

29. Сертификат (копие и на английски) с №EMS 597401, съответстващ на 
стандарт ISO 14001:2004 - за управление на околната среда - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
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30. Сертификат (копие и на английски) с №01215Q20607R4L, съответстващ 
на стандарт GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 - подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 

31. Сертификат (копие и на английски) с №00113E20956R3L/3200, 
съответстващ на стандарт ISO 14001:2004 и GB/T 24001-2004 - за управление на 
околната среда - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

32. Сертификат (копие и на английски) с №153/Q-011, съответстващ на 
стандарт EN ISO 9001:2008 за производство продажба на цеулоза, хартия и 
дървени пелети - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

33. Сертификат (копие) с №1239/18.09.2015г., за произход и качество и 
регистрация от фирма „МУЛТИПРИНТ"- подписан и подпечатан от управителя на 
фирмата. 

34.Сертификат (копие), за произход и качество и производство на 
канцеларски материали, офис и училищни консумативи, търговия и маркетинг от 
фирма „СМАРТ ОФИС" ООД- подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

35. Сертификат (копие), за произход и качество и производство, 
проектиране, продажби и разпространение на офис ОБОРУДВАНЕ, компютърни 
консумативи и свързаните с тях консумативи от фирма „Еселте АБ" ООД-
подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

36. Сертификат (копие) за произход, качество и производство, изност и внос 
на канцеларски продукти от фирма „Акар Къртасийе Сан"- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

37. Сертификати за произход и качество от други фирми. 
38. Удостоверение от „PANASONIC"- подписано и подпечатано от 

управителя на фирмата. 
39. Протокол от изпитване с №1252/01.07.2015г,- подписан и подпечатан от 

управителя на фирмата. 
40. Протокол от изпитване с №1253/01.07.2015г. подписано и подпечатано 

от управителя на фирмата. 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка „РОЕЛ-98" ООД с 
приложения от фирмата списък и с изискванията на Възложителя за 
подбор на документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/6/20.01.2016г. от „РОНОС" ООД, 
комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- 4 бр. - подписани 
и подпечатани от управителя на фирмата; 

4. Техническо предложение - (Образец №4.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

5. Техническо предложение - (Образец №4.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Ценово предложение - (Образец №5.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

7. Ценово предложение - (Образец №5.2.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

8. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
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датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - 2 бр.- подписани и 
подпечатани от управителя на фирмата; 

10. Референции (копия) - 4 бр. подписани и подпечатани от управителя на 
фирмата; 

11. Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от АГЕНЦИЯТА за хора с 
увреждания или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз 
на участника, съответно за вписване на всеки от участниците в обединението 
(Образец №9) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка „РОНОС" ООД с 
приложения от фирмата списък. Не констатира наличие на 
Удостоверение за единен идентификационен код ЕИК/БУЛСТАТ по чл. 
23 от Закона за търговския регистър, но тъй като регистъра е публично 
достъпен, комисията реши да го приложи към документацията по 
служебен път, за да отговори офертата на участника с изискванията на 
Възложителя за подбор на документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/7/20.01.2016г. от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, комисията констатира наличието на следните 
документи в плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата; 

4. Техническо предложение - (Образец №4.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

5. Ценово предложение - (Образец №5.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата; 

10. Референции (копия) - 9 бр. подписани и подпечатани от управителя на 
фирмата; 

11. Декларация за валидността на предложението- подписана и подпечатана 
от управителя на фирмата; 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД с приложения от 
фирмата списък. Не констатира наличие на Удостоверение за единен 
идентификационен код ЕИК/БУЛСТАТ по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, но тъй като регистъра е публично достъпен, 
комисията реши да го приложи към документацията по служебен път, за 



да отговори офертата на участника с изискванията на Възложителя за 
подбор на документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/8/20.01.2016г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА", 
комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата; 

4. Техническо предложение - (Образец №4.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

5. Ценово предложение - (Образец №5.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата; 

8. Референции - Удостоверения (копия) - 3 бр. подписани и подпечатани от 
управителя на фирмата; 

9. Техническо описание- подписано и подпечатано от управителя на 
фирмата; 

10. Оторизационно писмо с №00238/19.01,2016г.от фирма „SAMSUNG"-
подписано и подпечатано от управителя на фирмата; 

11. Сертификат (копие) с №33012/15/S, съответстващ на стандарт ISO 
9001:2008 - подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

12. Оторизационно писмо с №156/13.01.2016г.от фирма „НР"- подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата; 

13. Оторизационно писмо с Решение №РК 36-3526/22.12.2015г.от фирма 
„EPSON"- подписано и подпечатано от управителя на фирмата; 

14. Оторизационно писмо с Решение №90494473/13.01.2016г.от фирма 
„PANASONIC"- подписано и подпечатано от управителя на фирмата; 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка КООПЕРАЦИЯ 
„ПАНДА" с приложения от фирмата списък. Не констатира наличие на 
Удостоверение за единен идентификационен код ЕИК/БУЛСТАТ по чл. 
23 от Закона за търговския регистър, но тъй като регистъра е публично 
достъпен, комисията реши да го приложи към документацията по 
служебен път, за да отговори офертата на участника с изискванията на 
Възложителя за подбор на документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-6/9/20.01.2016г. от „АТС-България" ООД, 
комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата(Образец 
№1)- подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

2. Представяне на участник - (Образец №2)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 
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3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №3)- 2 бр.- подписани 
и подпечатани от управителя на фирмата; 

4. Техническо предложение - (Образец №4.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

5. Ценово предложение - (Образец №5.1.)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата; 

6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец №6)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата; 

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 7) - 2бр,- подписани и 
подпечатани от управителя на фирмата; 

8. Референции (копия) - 31 бр. подписани и подпечатани от управителя на 
фирмата; 

9. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП (Образец №8)-
подписан и подпечатан от управителя на фирмата; 

10. Оторизационно писмо от фирма „Item international"- подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата; 

Комисията констатира пълнота и съответствие на представените 
документи от участника в обществената поръчка „АТС-България" ООД 
с приложения от фирмата списък. Не констатира наличие на 
Удостоверение за единен идентификационен код ЕИК/БУЛСТАТ по чл. 
23 от Закона за търговския регистър, но тъй като регистъра е публично 
достъпен, комисията реши да го приложи към документацията по 
служебен път, за да отговори офертата на участника с изискванията на 
Възложителя за подбор на документи. 

Комисията продължи своята работа за установяване съответствието на 
предложенията на участниците с минималните изисквания за икономическо и 
финансово състояние и технически възможности, определени от Възложителя. 

1. За икономическо и финансово състояние - Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние към участниците. 

2. За технически възможности - техническите параметри на поръчката, 
определени от Възложителя, както следва: 

Участникът следва да е изпълнил поне 2 (две) доставки с предмет еднакъв или 
сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, на обща стойност не по-малко: 

За първа обособена позиция 60 000,00 (шестдесет хиляди) лева без ДДС; 

За втора обособена позиция 5 800,00 (пет хиляди и осемстотин) лева без 
ДДС; 

Под „доставки, сходни с предмета на поръчката" се разбира: „Доставка на 

канцеларски материали и офис консумативи ". 

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за 
подбор се доказват от един или повече от участниците в обединението. За 
участниците които кандидатстват за двете обособени позиции, изискването за 
общата стойност на доставките се прилага кумулативно. 
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Поради запитвания от участниците, участващи в обществената поръчка 
преди отварянето на офертите, както следва: 

Въпрос 1: Изискали сте всички офис консумативи да са оригинални, моля да уточните 
под оригинални консумативи дали имате предвид те да са „нови, оригинални, 
нерециклирани, неупотребявани и да са производство на съответната марка техника 
или да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и производство на други 
фирми (съвместими)? 
Въпрос 2: Моля да уточните, какво е изискването на Възложителя - консумативите да 
са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да са производство на 
съответната марка техника или да са нови, оригинални, нерециклирани, 
неупотребявани и да са производство на други фирми (съвместими), притежаващи 
документ за качество и произход и оторизирано писмо от производител? и 
Отговор на Възложителя: Под оригинална тонер касета и оригинален барабанен 
модул се разбира такава, която е произведена в заводите на производителя на 
съответната марка печатаща и копирна техника или от оторизирани от него лица. 

Мотиви: С предоставянето на оторизационно писмо от производителя на съответната 
марка печатаща техника или негов официален представител в Република България, 
участникът гарантира качеството на предлаганите артикули. Осъществения строг 
контрол на качеството на всеки етап от производството на оригиналните консумативи 
е предпоставка за високото качество на изображението и непрекъснатата 
безпроблемна работа на съответното устройство, тъй като само оригиналните 
консумативи са разработени специално за определения вид устройство. 

Тъй като въпросите, зададени от участниците и отговора на 
Възложителя, става неразделна част от документацията, комисията взе 
решение да изиска, като доказателства, че участниците ще гарантират 
предоставянето на оригинални канцеларски консумативи и материали да 
изиска от всеки от участниците сертификати, издадени от акредитирани лица 
за управление на качество и произход, удостоверяващи съответствието на 
стоките или техниките и консумативите към тях със съответните 
спецификации или стандарти и/или оторизирани писма от фирми, официални 
вносители на съответните техника и/или консумативи. 

За участник ИПК „БИЗНЕС" ЕООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 3 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, през последните три години, придружени с 3 
референции на обща стойност от 215 443.00 лв.; 

- Сертификат (копие) с №33012/15/S, съответстващ на стандарт ISO 
9001:2008 - подписано и подпечатано от управителя на фирмата., с което 
участникът е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя. 
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За участник „Офис консумативи" ООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 2 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, през последните три години, придружени с 2 
референции на обща стойност от 109 590.27 лв.; 

- не е представен сертификат, издаден от акредитирани лица за 
управление на качество и произход, удостоверяващ съответствието на 
стоките или техниките и консумативите към тях със съответните 
спецификации или стандарти, и/или оторизирани писма от фирми, 
официални вносители на съответните техника и консумативи, с което 
участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя. 

За участник „Офис Трейд БЪЛГАРИЯ" ООД, като доказателство за 
технически възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 2 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, придружени с 2 референции през последните 
три години на обща стойност от 85 127.32 лв.; 

- не е представен сертификат, издаден от акредитирани лица за 
управление на качество и произход, удостоверяващ съответствието на 
стоките или техниките и консумативите към тях със съответните 
спецификации или стандарти, и/или оторизирани писма от фирми, 
официални вносители на съответните техника и консумативи, с което 
участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя. 

За участник „КА ЕЛ ОФИС" ООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 2 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, придружени с 2 референции през последните 
три години на обща стойност от 64 469.496 лв.; 

- не е представен сертификат, издаден от акредитирани лица за 
управление на качество и произход, удостоверяващ съответствието на 
стоките или техниките и консумативите към тях със съответните 
спецификации или стандарти, и/или оторизирани писма от фирми, 
официални вносители на съответните техника и консумативи, с което 
участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя. 
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За участник „POEJI-98" ООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 52 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, придружени с 8 референции през последните 
три години на обща стойност от 6 731 717.29 лв.; 

-Оторизационно писмо от „CANON"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

- Оторизационно писмо от „SAMSUNG"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

- Оторизационно писмо от „САМСУНГ ЕЛЕКТРОНИКС РУМЪНИЯ СРЛ"-
подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

- Оторизационно писмо от „EPSON"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

- Оторизационно писмо от „PANASONIC"- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 

- Декларация за сертификати за качество и произход по чл. 51, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП- подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №FS 70484, съответстващ на 
стандарт ISO 9001:2008 - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №US008063-1, съответстващ на 
стандарт ISO 14001:2004 - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №JQA-QM7576, съответстващ на 
стандарт ISO 9001 за система за управление - подписан и подпечатан от управителя 
на фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №FM 597400, съответстващ на 
стандарт ISO 9001:2008 за регистрация - подписан и подпечатан от управителя на 
фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №EMS 597401, съответстващ на 
стандарт ISO 14001:2004 - за управление на околната среда - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №01215Q20607R4L, съответстващ на 
стандарт GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 - подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №00113E20956R3L/3200, 
съответстващ на стандарт ISO 14001:2004 и GB/T 24001-2004 - за управление на 
околната среда - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие и на английски) с №153/Q-011, съответстващ на 
стандарт EN ISO 9001:2008 за производство продажба на цеулоза, хартия и 
дървени пелети - подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие) с №1239/18.09.2015г., за произход и качество и 
регистрация от фирма „МУЛТИПРИНТ"- подписан и подпечатан от управителя на 
фирмата. 

-Сертификат (копие), за произход и качество и производство на канцеларски 
материали, офис и училищни консумативи, търговия и маркетинг от фирма 
„СМАРТ ОФИС" ООД- подписан и подпечатан от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие), за произход и качество и производство, проектиране, 
продажби и разпространение на офис ОБОРУДВАНЕ, компютърни консумативи и 
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свързаните с тях консумативи от фирма „Еселте АБ" ООД- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

- Сертификат (копие) за произход, качество и производство, изност и внос 
на канцеларски продукти от фирма „Акар Къртасийе Сан"- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

- Сертификати за произход и качество от други фирми. 
- Удостоверение от „PANASONIC"- подписано и подпечатано от управителя 

на фирмата. 
- Протокол от изпитване с №1252/01.07.2015г,- подписан и подпечатан от 

управителя на фирмата. 
- Протокол от изпитване с №1253/01.07.2015г. подписано и подпечатано от 

управителя на фирмата. 
, с което участникът е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя. 

За участник „РОНОС" ООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 4 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, придружени с 4 референции през последните 
три години на обща стойност от 1 152 937.56.00 лв.; 

- не е представен сертификат, издаден от акредитирани лица за 
управление на качество и произход, удостоверяващ съответствието на 
стоките или техниките и консумативите към тях със съответните 
спецификации или стандарти, и/или оторизирани писма от фирми, 
официални вносители на съответните техника и консумативи, с което 
участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя. 

За участник „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, като 
доказателство за технически възможности са представени в съответствие с 
реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 9 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, придружени с 9 референции през последните 
три години на обща стойност от 68 948.15 лв.; 

- не е представен сертификат, издаден от акредитирани лица за 
управление на качество и произход, удостоверяващ съответствието на 
стоките или техниките и консумативите към тях със съответните 
спецификации или стандарти, и/или оторизирани писма от фирми, 
официални вносители на съответните техника и консумативи, с което 
участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя. 

За участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА", като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 
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- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 3 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, придружени с 3 референции през последните 
три години на обща стойност от 265 001.11 лв.; 

- Оторизационно писмо с №00238/19.01.201 бг.от фирма „SAMSUNG"-
подписано и подпечатано от управителя на фирмата; 

- Сертификат (копие) с №33012/15/S, съответстващ на стандарт ISO 
9001:2008 - подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 

- Оторизационно писмо с №156/13.01.2016г.от фирма „НР"- подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата; 

- Оторизационно писмо с Решение №РК 36-3526/22.12.2015г.от фирма 
„EPSON"- подписано и подпечатано от управителя на фирмата; 

- Оторизационно писмо с Решение №90494473/13.01,2016г.от фирма 
„PANASONIC"- подписано и подпечатано от управителя на фирмата, с което 
участникът е изпълнил минималните изисквания за технически възможности, 
определени от Възложителя. 

За участник „АТС-България" ООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец №6), по чл.50, ал.1, т.З от ЗОП, 
от която е видно, доказването на 31 броя изпълнени доставки на канцеларски 
материали и офис консумативи, придружени с 31 референции през 
последните три години на обща стойност от 1 308 714.42 лв.; 

- Оторизационно писмо от фирма „Item international"- подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата, включващо марките и моделите 
техника, с които общината се обслужва и канцеларски материали и офис 
консумативи към тях, с което участникът е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя. 

Комисията след като установи предоставените документи за подбор от 
участниците в обществената поръчка с минималните изисквания определени 
от Възложителя, на основание чл. 51, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 68, ал. 8 и 9 и 
чл.101г, ал.1 от ЗОП, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Да се изиска от „Офис консумативи" ООД, „Офис Трейд 
БЪЛГАРИЯ" ООД, „КА ЕЛ ОФИС" ООД, „РОНОС" ООД, 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД сертификат/и, 
издаден/и от акредитирани лица за управление на качество и произход, 
удостоверяващ съответствието на стоките или техниките и 
консумативите към тях със съответните спецификации или стандарти 
и/или оторизирани писма от фирми, официални вносители на 
съответните техника и консумативи. 
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2. Изискуемите документи участниците да представят на 
комисията в срок 5 работни дни от получаването на настоящия 
протокол. 

3. Комисията ще продължи своята работа, след изтичане на 
определения от нея срок. 

С оглед изпълнението на поставените задачи със Заповед № РД-05-
63/21.01.2016г. на основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП, Комисията състави и 
подписа Протокол № 1, който съдържа 18 (осемнадесет) страници, като на този 
етап приключи своята работа. 

РЕШЕНИЕ: 

Председател: Ангел Милчев: п 

/юрисконсулт/ 

Членове: 1. Александър Миланов: п 

/н-к отдел „АПИТО"/ 

2. Анита Златкова: п 

/директор дирекция „ФСД и АПИТО"/ 

гр. Костинброд Протоколът е съставен от: п 
26.01.2016 г. Ангел Милчев, юрисконсулт 

УТВЪРДИЛ: п.п 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд 

Заличената информация е на основание чл. 226, ал.З от ЗОП и чл.2 и 
чл.23 от ЗЗЛД 
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