
II I» о т о к о л 
№ 3 

О П KK'I Ю: Дейността IKI комисия назначена със Заповед РД-0^-^3/21.01,201 (>г. 
на Кмета па Община Костипброд за разглеждане, оценка и класиране па оферти за 
възлагане па обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Периодични 
доставки на канцеларски материали и офис консумативи но заявка на 
възложителя за нуждите на Общинска админист рация Костинброд" е 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 ГО № 
9049473/08.01.2016г. 

Днес, 23.02.2016г. комисия, 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, 
продължи своята работа в 10.00 часа в стая 10, ст.1 в сградата на Община 

Костинброд на адрес ул.„Охрид", №1 по чл. 101 г, ал.1 и ал. 3 от ЗОП за разглеждане на 
постъпилите писмените обосновки от участниците в процедурата по предложените от 
тях единичните цени за отделните артикули и консумативи от Ценовите предложения, 
които са по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната стойност от тези на 
останалите участници, допуснати до оценяване и класиране. 

Комисията слел направена спряикя вътч входящия регистър констатира, че в 
срока определен за представяне са получени 9 (девет) писмени обосновки, относно 
начина на образуване на единичните цени за отделните артикули и консумативи, 
предложени от участниците: „Офис консумативи" ООД, „Офис Трейд 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, „КА ЕЛ ОФИС" ООД, „РОНОС" ООД, 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, „РОЕЛ-98" ООД, 
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА", ИПК „БИЗНЕС" ЕООД И „АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД, 
както следва: 
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1. НПК' „ЬИЗПКС" КООД i' пзпраииш 1(едпа) писмена обосновка с их. N" 
08-00-6/1/16.02.2016г. • по факс и една по куриер с и.\. №08-00-6/1/1 8.02.20161. it 
12.50 часа; 

2. „РОЕЛ-98 " ООД е изпратила 1(едпа) писмена обосновка с вх. .N'" 08-00-
6/5/17.02.20161'. в 10.15 часа; 

3. „АТС-ЬЪЛГАРИЯ" ООД с изпратила 1(една) писмена обосновка с вх. № 
08-00-6/9/17.02.2016г. в I 1.24 часа по куриер; 

4. „РОНОС" ООД с изпратила 1(сдпа) писмена обосновка с вх. № 08-00-
6/6/18.02.2016г. в 11.09 часа; 

5. „Офис Трсйд Б Ъ Л Г А Р И Я " ЕООД с изпратила 1(едиа) писмена обосновка 
с вх. № 08-00-6/3/1 8.02.201 бг. в 11.12 часа; 

6. КООПЕРЯЦИЯ „ПАНДА" е изпратила 1(една) писмена обосновка с вх. № 
08-00-6/8/18.02.2016г. в 11.16 часа; 

7. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ Б И З Н Е С С И С Т Е М И " АД е изпратила 1(една) 
писмена обосновка с вх. № 08-00-6/7/19.02.2016г. в 11.05 часа; 

8. „Офис консумативи" ООД е изпратила 1(една) писмена обосновка с вх. № 
08-00-6/2/19.02.2016г. в 11.09 часа; 

9. „КА ЕЛ О Ф И С " ООД е изпратила 1(една) писмена обосновка с вх. № 08-
00-6/4/19.02.2016г. в 14.35 часа; 

Комисията констатира, че всички участници в процедурата са представили 
изисканите писмени обосновки в определения срок, в резултат на което комисията, 
единодушно прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Да пристъпи към отварянето и обсъждането на получените писмени 
обосновки, по реда на тяхното постъпване. 

Комисията обсъди изчерпателно представената от ИПК „БИЗНЕС" ЕООД 
писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени за отделните 
артикули и консумативи, предложени в Ценовото предложение на своята оферта. 

В писмената обосновка участникът се е обосновал, както следва: 

1. ИПК „ Б И З Н Е С " Е О О Д дава информация, че от създаването си като 
пазарен субект се стреми да удовлетвори очакванията на своите клиенти 
относно качеството, надеждността и ценовите характеристики на 
предлаганите артикули и услуги. 

2. ИПК „ Б И З Н Е С " Е О О Д подчертава, че са партньори и дистрибутори на 
доставчиците, чиито стоки са предложили в процедурата. 

3. Фирмата споменава, че принципно по-ниските доставни цени са 
благодарение на безплатните доставки на артикулите до техните складове. 

Гореизложените факти давали възможност на И П К „ Б И З Н Е С " ЕООД да 
предлагат добри цени за канцеларски материали и офис консумативи, в което 
са калкулирани всички разходи за доставка до склад на Възложителя; 

Комисията обсьди представената информация от участника и счита, че са 
изложени обективни обстоятелства относими към чл.70, ал.2. 
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I hi основание чл. 70. ал. .'. i A 01 -i< >11 н паправешпе копскпации. 
Комисията единодушно взе следното 

IMillllil IИ Е: 

I. Приема писмената обосновка на MI1IC „ Ь И З П К С " ЕООД и счита, че са 
изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при 
изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „ РОЕЛ-98 " О О Д 
писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи в подкрепа на 
предложението си, както следва: 

1. Фирма „РОЕЛ-98" ООД подчертава, че поддържа дългогодишни 
договорни отношения с най-големите вносители на канцеларски материали и 
офис консумативи в България, което е довело до постигане на изключително 
благоприятни условия и отстъпки в цените. 

2. „РОЕЛ-98" ООД уточнява, че в края на тримесечен или годишен 
период получават и генерални отстъпки за постигнат оборот, което води до 
още по-голямо намаляване на цените; 

3. Участникът дава информация, че за всяка обществена поръчка 
вносителите изготвят специални оферти за конкретната процедура и след 
евентуалното спечелване, се доставят, което спестява разходи за склад, 
транспорт и труд и води до оригиналност на решението; 

4. „РОЕЛ-98" ООД подчертава, че разполага с собствени и наети 
складови бази, което води до понижаване на доставните цени. 

Комисията обсьди представената информация от участника и счита, че са 
изложени обективни обстоятелства относими към чл.70, ал.2. 

На основание чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП и направените констатации, 
Комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема писмената обосновка на „ РОЕЛ-98 " ООД и счита, че са 
изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при 
изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „АТС-
Б Ъ Л Г А Р И Я " ООД писмена обосновка. 

В писмената обосновка участникът е посочил, като аргументи: 
1. Наличие на изключително благоприятни условия, поради факта, че са 

предоставени специални цени за консумативи необходими за осъществяване на 
настоящата поръчка. 

2. Използване на собствени и привлечени финансови ресурси за 
осъществяване на доставките на офис консумативите за настоящата поръчка. 

3. Преференциални условия от транспортните фирми за доставка на стоките 
до Република България 

4. „ А Т С - Б Ъ Л Г А Р И Я " ООД подчертава, че притежава собствена 
ефективна транспортна база. 
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5. I Inn и - складова Пача c площ oi 353 кв. м. ча складирано па о(|)ис 
копсумаIпвптс и офис помещения с площ m 103 кв.м ча адмпппсгратпвпо 
обслужване на доставките н поръчки те. 

6. „АТС-ЬЪЛГАРМЯ" ООД изтъква факса, че управлението на стоки те се 
извършва по ефективна KPII система Мъпи Уъркс с лиценз №8802926171 па 
I елсофт, позволяваща минимално време за обслужване па доставки те и заявките. 

7. „АТС-НЬЛГАРИЯ" ООД посочва, че разполага с квалифициран състав 
от служители. 

Комисията обсьди представената информация от участника и счита, че са 
изложени обективни обстоятелства, отпосими кьм чл.70, ал.2. 

На основание чл. 70, ал. 2, т.4 от 3011, Комисията единодушно взе 
следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема писмената обосновка на „АТС-БЪЛГАРИЯ" ОО и счита, че са 
представени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при 
изпълнение на поръчката. 

Комисията обсъди изчерпателно представената от „ Р О Н О С " ООД писмена 
обосновка за начина на образуване на единичните цени за отделните артикули и 
консумативи, предложени в Ценовото предложение на своята оферта. 

В писмената обосновка участникът се е обосновал, както следва: 

1. „ Р О Н О С " ООД дава информация, че са предвидили доставките да се 
осъществяват от техния логистичен център, находящ се в гр. София, ул. 
„Илиенско шосе" №8 със собствен персонал и собствен транспорт. При 
реализирането на доставките практически липсва зависимостта от фактора 
"външни услуги", което е съществен елемент за оптимизиране на процеса, т.е. 
оригинално решение за организация на изпълнението на обществената поръчка; 

2. „ Р О Н О С " ООД споменава, че работи с най-съвременна ERP система -
Microsoft Dynamycs NAV - последна версия, която значително съкращава 
разходите за изготвяне на оферти, за обработка на направени поръчки, за 
организация на логистичния процес. 

3. „ Р О Н О С " ООД подчертава, че в резултат на активните си продажби на 
канцеларски материали през последните години и реализираните високи 
обороти „ Р О Н О С " ООД е постигнала изключително благоприятни ценови 
условия на доставка от своите съконтрагенти. През последните години акцент 
в дейността им представлявало работата по Закона за обществени поръчки с 
крупни държавни ведомства, фирми и организации т. е. това им предоставя 
изключително благоприятните условия; 

4. „РОНОС" ООД споменава, че е запазил и дългогодишните си 
партньорства с официални вносители на други марки продукти, като е тях са 
договорили специални условия на доставка и цени, което автоматично довежда до 
намаляване разходите за изпълнение и оттам естествено цената на доставката. 
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5. „I'OIIOC" ООД опита необходимостта m конкурси!поснособноа при 
калкулирано го па цепите па cu'Onre партньори. Заложена та печалба при 
формиране па единичните оферти и цепп е минимална, предипд по-големите 
обеми на доставките п при отчитане па реалната и силна конкуренция в бранша. 
Почти е изключен и ценообразуващия елемент "външни услуги". Разходите по 
изпълнение ма доставките са прецизирани и минимизирани, в резултат па 
създадената нова, съвременна организация па целия процес от получаване па 
заявката, през нейното асемблирано, до доставянето М при клиента. 

6. „РОНОС" ООД подчертава, чс използва собствени транспортни средства и 
служителите работят в офис, собственост па фирмата. За спазване па създадените 
работни във фирмата са въведени системи за управление на качеството ISO 
9001:2008 08.06.2006 г. и ISO 14001:2000 от 09.05.2012 г. 

Комисията обсьди представената информация от участника и счита, че са 
изложени обективни обстоятелства относими кьм чл.70, ал.2. 

На основание чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП и направените констатации, 
Комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема писмената обосновка на „РОНОС" ООД и счита че са 
изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при 
изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „Офис Трсйд 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД писмена обосновка. В обосновката участникът излага 
аргументи в подкрепа на предложението си, както следва: 

1. „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД изтъква факта, че е калкулирала 
много ниски норми на печалба при ценообразуването на оферираните 
изделия, тъй като е като голям търговец в сферата на търговията с 
канцеларски материали и има възможността да се възползва от изключително 
добри доставни цени на стоките, с които търгува. 

2. „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД подчертава добре организираната 
и редовна логистика, която фирмата е изградила по отношение на доставките 
на стока в град Костинброд, което намалява изключително много 
допълнителните разходи по отношение на доставката на стоки, предмет на 
настоящата обществена поръчка. 

3. „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД прилага в уверение на горе 
изложеното - писма от производител и вносител на съответните изделия. 

На основание чл. 70,ал. 2, т.4 от ЗОП и направените констатации, 
Комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема писмената обосновка на „ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 
и счита, че са изложени обективни обстоятелства, които водят до 
икономичност при изпълнение на поръчката. 
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Комисията присп.ип м.м разглеждане на представената 01 КООПЕРАЦИЯ 
„МЛПДА" писмена обосновка. П обосновката участникът излага аргументи к 
подкрепа па предложението си, както следна: 

1. КООПЕРАЦИЯ „МЛПДА" изтъкна факта, че е безспорен лидер па 
пазара за офис оборудване, и качеството си такъв, кооперацията получава 
най-добрите цепи от производителите. 

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАПДА" подчертава, че има достатъчно количества 
на склад от посочените артикули в писмената обосновка, което гарантира 
доставката па посочените цени. 

3. Участникът изтъква наличие на изключително благоприятни условия-
големите реализирани обеми от продажби, което води до ниска себестойност 
на предлаганите стоки. 

4. К О О П Е Р А Ц И Я „ П А П Д А " посочва наличието на добра логистика-
мрежа от 160 магазина в страната, собствен автопарк, собствен внос и 
наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори, 
доставчици и производители, като икономичност при изпълнение на 
поръчката. 

5. Участникът подчертава, че калкулира минимални нива на печалба. 

На основание чл. 70,ал. 2, т.4 от ЗОП и направените констатации, 
Комисията единодушно взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Приема писмената обосновка на К О О П Е Р А Ц И Я „ П А Н Д А " и счита, че 
са изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при 
изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от 
„ С П Е Ц И А Л И З И Р А Н И Б И З Н Е С С И С Т Е М И " АД писмена обосновка. В 
обосновката участникът излага аргументи в подкрепа на предложението си, както 
следва: 

1. „ С П Е Ц И А Л И З И Р А Н И Б И З Н Е С С И С Т Е М И " АД подчертава, че за 
позиция 19, раздел „I Офис консумативи" от ценовото им предложение: 
„Оригинален барабан за Canon ТК2020мт,ветни" - Canon TR2020i е черно-бяла 
машина и при нея е неприложимо понятието оригинален барабан - „цветен", 
което е предпоставка за „наличието ни изключително благоприятни условин 
за участника". Те оферират цена, за да не остане празна позиция /без цена/ в 
ценовото им предложение, което автоматично би довело до отстраняването им от 
участие Фирмата гчитя, чр тгтя Р пригиняпгнп рртение ?я изпълнение на 
обществената поръчка, дори за всички участници, защото няма качени, в 
„Профил на купувача", на Възложителя, разяснения по тази тема. 

2. Участникът изтъква факта, че за позиции 2, 13, 22 и 24 от раздел „III 
Продукти от хартия", позиции 4 и 5 от раздел „V Аксесоари за бюро", 
позиции 11,15, 1 8 и 19 от раздел „VI Пишещи средства" и позиции 2,3, 13 и 27 
от раздел „VIII Други" - предложените стоки, в посочените позиции, са ги 
закупили на преференциални цени, в големи количества и разполагат с 
достатъчни наличности от тях на склад, което е предпоставка за „наличието 
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на изключител но O . I I J I 1 онрнн 1 ми условим за участника". Същевременно 
реализира !' доставки в посока гр. Костинброд и близки до община Косишброд 
обекти, което би намалило разходите но заявките, което ще доведе до 
икономичност нри изпълнение на обществената поръчка. 

3. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЬИЗПЕС СИСТЕМИ" АД подчертават, че за 
позиции 29, 31, 32 и 33 от раздел „VIII Други" - в техническата спецификация 
и образец № 5.1. „Ценово предложение", които са неразделна част от 
публичната покана, не могат да бъдат променяни от участника и са 
задължителни за всички участници в обществената поръчка, не е посочено 
количество оптични носители на информация, поставени па ппшидел и в 
кутия. Същевремено в таблицата в образец № 5.1. „Ценово предложение", в 
графата „Мерна единица" за посочените позиции е записано „брой". Затова 
предложените от фирмата шпиндсли за позиции 29, 31 и 32 са с по един бр. от 
исканите, от Възложителя стоки и съответно за позиция 33 - един брой в 
кутия. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД считат, чс това е 
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка. 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД прилага в уверение на 
горе изложеното, следното: 

Разпечатка от интернет страницата на CANON за доказателство на 
описаното в т. 1; 
Копие от Фактура №0000003062 от 15.02.2015г., като доказателство 
на описаното в т.2; 
Копие от Фактура за закупени стоки от позиции 29, 31, 32, 33 от 
раздел „VIII Други", като доказателство на описаното в т. 3; 

На основание чл. 70,ал. 2, т.4 от ЗОП и направените констатации, 
Комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема писмената обосновка на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ" АД и счита, че са изложени обективни обстоятелства, които 
водят до икономичност и оригиналност при изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „Офис 
консумативи" ООД писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи 
в подкрепа на предложението си, както следва: 

1. „Офис консумативи" ООД подчертава, че предложените цени на 
„Офис консумативи" ООД са начислени много ниски норми на печалба при 
ценообразуването на оферираните изделия. 

2. „Офис консумативи" ООД изтъква факта, че като една от големите 
национални компании в сферата на търговията с канцеларски материали, 
бележеща ежегодни ръстове във финансовите си резултати, дружеството е 
договорило изключително ниски доставни цени на по-голямата част от 
стоките, с които търгува 

3. Участникът заявява, че осъществяват директен внос на стоки от ЕС 
(Германия, Австрия, Франция, Словения, Латвия), Република Турция, КНР и 
други азиатски страни като Индия, Малайзия, Тайван. Контактите им в този 
канал са директно с производителите, без наличието на посредници по 
търговската верига. За някои от търговските марки имат ексклузивни права от 
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пропчводп I ели iv п прп 1 ежа 1 с л т с па брандово. които им дава'1 c i a i y i на 
техен основен дистрибутор ча I'. 1>ългария, а на други са п.ргонекп 
представител дори и ча балканския полуостров. 

4. „Офис консумативи" ООД подчертава, че ползват дистрибутори па 
големите световни брамдове в канцеларския бранш, търговските 
представителства па известните търговски марки в сферата на хардуера, 
печатащите устройства и консумативите ча тяхното ползваме. 

5. „Офис консумативи" ООД изтъква добре организираната и редовна 
логистика, която дружеството с изградило по отношение па доставките ма 
стока в София - Град и София - Област. 

6. „Офис консумативи" ООД подчертава, чс има внедрени системи за 
управление на качеството ISO 9001:2008 с предмет „Търговия с канцеларски 
материали, офис техника, консумативи, офис мебели, столове, почистващи 
средства, хартия", за управление на околната среда по стандарт J SO 
14001:2004 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд по 
стандарта OHSAS 18001:2007. 

7. Участникът уточнява, че над 120 високо мотивирани и квалифицирани 
служители и работници с дългогодишен опит, работят във фирмата, чиято 
ефективност е гарантирана от техните доказани професионални качества. 

„Офис консумативи" ООД прилага в уверение на горе изложеното, 
следното: 

1. заверени копия от счетоводните баланси и ОПР-та за 2012 и 2014 
финансови години; 

2. 29 броя копия на Свидетелства за регистрация Част I на собствени и 
наети МПС. 

На основание чл. 70, ал. 2, т.4 от ЗОП и направените констатации, 
Комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема писмената обосновка на „Офис консумативи" ООД и счита, че 
са изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при 
изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от „КА EJI О Ф И С " 
ООД писмена обосновка. В обосновката участникът излага аргументи в подкрепа на 
предложението си, както следва: 

1. „КА EJI О Ф И С " ООД изтъква факта, че разполага на склад с 
описаните позиции 9, 13,14,15 и 16, поръчваните от Възложителя материали. 

2. Фирмата подчертава, че за постигане на максимално добри цени поръчват 
големи количества от описаните продукти, както и заплащат в брой заявените 
количества. 

3. Участникът изтъква, че сроковете за доставка ще бъдат спазени без 
допълнителни разходи. 

4. „КА EJI О Ф И С " ООД подчертава, че не залагат висок процент на 
печалбата си, което допълнително позволява постигане на предложените 
цени, и че това калкулира минимални нива на печалба. 

„ К А EJI О Ф И С " ООД прилага в уверение на горе изложеното, следното: 
1. извлечения от складовата им система. 
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Па основание чл. 70, ал. Л i.l 01 ЗОП п направени i с копс i a i ацнп. 
Компстпа единодушно вче следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема писмената обосновка на „КА E.JI О Ф И С " ООД и счита, че са 
изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при 
ичпълпение па поръчката. 

С оглед взетите по-горе решения за приемане па представените обосновки 
и на основание чл. 71, ал. 1 от 3011 , Комисията взе следното 

1. Допуска до оценяване на ценовите предложения на следните участници по 
обществената порьчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали 
и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска 
администрации 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" - „Офис 
консумативи" ООД, „Офис Трейд БЪЛГАРИЯ" ЕООД, „КА ЕЛ ОФИС" ООД, 
„РОНОС" ООД, „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, „РОЕЛ-98" 
ООД, КООПЕРЯЦИЯ „ПАНДА", ИПК „БИЗНЕС" ЕООД И „АТС-БЪЛГАРИЯ" 
ООД и съгласно предварително обявената Методика за определяне на комплексна 
оценка на офертните предложения. 

Комисията пристъпи към оценяване на финансовите показатели от 
ценовите предложения на допуснатите участници и определяне на 
комплексните оценки на всеки един от тях за всяка група консумативи 
поотделно. 

Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна 
оферта", чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в 
офертите по показателите на комплексната оценка. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 
тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ФП1 х 30% + ФП2 X 30% + ФПЗ х 10% + ФП4 х 10% + ФП5 х 5% + ФП6 
х 5% + ФП7 х 5% + ФП8 х 5% 

Последователност и методика на оценка 
Всеки един от показателите на оценката се формира по следния начин и при 

следните условия: 

ФП1 - Финансов показател по група"Офис консумативи" от техническото 
задание 

РЕШЕНИЕ: 

.п Ц С m m 
" Ц i 

п 
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Където I l,i е предложена единична цена ча съответни аршкул н i руна "Офис 
консумативи" от техническото задание, съгласно ценовото нредложепне на оцепивлпии 
участник. 

Където I U min е минималната предложена единична цена ча съответния артикул в 
група "Офис консумативи" от техническото задание от всички участници в процедурата 
съгласно ценовото им предложение. 

Където i е поредния номер на артикул в група " Офис консумативи" 
Където п е общия брой на артикулите в група " Офис консумативи" 

ФП2 - Финансов показател по група "Копирна хартии u картон11 от 
технuческото задание 

п Ц i min' 
Фп2 = ( 1 = 1 Ц £ 

п 
X 1 Ос 

Където D,i е предложена единична цена за съответния артикул в група "Копирна 
хартия и картон" от техническото задание, съгласно ценовото предложение на 
оценявания участник. 

Където Ц] min е минималната предложена единична цена за съответния артикул в 
група "Копирна хартия и картон" от техническото задание от всички участници в 
процедурата съгласно ценовото им предложение. 

Където i е поредния номер на артикул в група "Копирна хартия и картон " 
Където п е общия брой на артикулите в група "Копирна хартия и картон " 

ФПЗ - Финансов показател по група"Продукти от хартия" от техническото 
задание 

/ f t Ц j mln\ 
Фпз = y l m l U i J x A O a 

Където U,i е предложена единична цена за съответния артикул в група "Продукти 
от хартия" от техническото задание, съгласно ценовото предложение на оценявания 
участник. 

Където Цд min е минималната предложена единична цена за съответния артикул в 
група 'Продукти от хартия"от техническото задание от всички участници в 
процедурата съгласно ценовото им предложение. 

Където i е поредния номер на артикул в група 'Продукти от хартия ". 
Където п е общия брой на артикулите в група 'Продукти от хартия ". 

ФП4 - Финансов показател по група "Класиране и съхранение на документи" 
от техническото задание 

ФП4 - / 2 1 = 1 
.п Ц i mln\ Щ 

п I 
х 1 0 о 
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Къдст I |,i е предложена единична цена ча ei.omei пия артикул и група 
"Класиране п съхранение пи документи" oi техническото задание, съгласно ценовото 
предложение на оценявания участник. 

Където I U min е минималната предложена единична цена ча съответния артикул в 
група "Кмасирапс и съхранение на документи" от техническото чадапие от всички 
участници в процедурата съгласно ценовото им предложение. 

Където i е поредния номер на артикул в група "Класиране и съхранение па 
документи". 

Където п е общия брой па артикулите в група "Класиране и съхранение па 
документи ". 

ФП5 - Финансов показател но група "Аксесоари за бюро" о/н техническото 
задание 

Ц i min 
Фп5 =( ц i 

п 
х 10< 

Където IJ(i е предложена единична цена за съответния артикул в група 
"Аксесоари за бюро " от техническото задание, съгласно ценовото предложение на 
оценявания участник. 

Където U,i min е минималната предложена единична цена за съответния артикул в 
група "Аксесоари за бюро " от техническото задание от всички участници в процедурата 
съгласно ценовото им предложение. 

Където i е поредния номер на артикул в група "Аксесоари за бюро ". 
Където п е общия брой на артикулите в група "Аксесоари за бюро ". 

ФП6 - Финансов показател по група "Пишещи средства" от техническото 
задание 

„Г1 Ц i miw 
Фпб = ( ц t 

п 
X 10о 

Където Цд е предложена единична цена за съответния артикул в група 'Пишещи 
средства" от техническото задание, съгласно ценовото предложение на оценявания 
участник. 

Където U,i min е минималната предложена единична цена за съответния артикул в 
група "Пишещи средства " от техническото задание от всички участници в процедурата 
съгласно ценовото им предложение. 

Където i е поредния номер на артикул в група "Пишещи средства ". 
Където п е общия брой на артикулите в група "Пишещи средства ". 
ФП7 - Финансов показател по група "Коригиране, лепене и опаковане" от 

техническото задание 

, п Ц i m hv 

х 10о Ф п 7 = i = 1 Ц i 
п 
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Където I I,i c предложена еднннмиа цена ча c u n в е т и я аршкул it група 
"Коригиране, лепене и опаковане" oi техническото чадапие. съгласно ценовото 
предложение на оценявания участник. 

Където Hi min е минималната предложена единична цена ча съответния артикул в 
група "Коригиране, лепене и опаковане" от техническото чадапие от всички участници в 
процедурата съгласно ценовото им предложение. 

Където i с поредния номер на артикул в група "Коригиране, лепене н опаковане". 
Където п е общия брой на артикулите в група "Коригиране, лепене и опаковане". 

ФИН - Финансов показател по група "Други" от техническото задание 

/ у „ Ц i min\ 
Ф " 8 = I п Ц 1 ) х 1 0 ° 

Където Hi е предложена единична цена за съответния артикул в група "Други " от 
техническото задание, съгласно ценовото предложение на оценявания участник. 

Където LJi min е минималната предложена единична цена за съответния артикул в 
група "Други" от техническото задание от всички участници в процедурата съгласно 
ценовото им предложение. 

Където i е поредния номер на артикул в група "Други ". 
Където п е общия брой на артикулите в група "Други ". 

В резултат на изчисленията направени от членовете на Комисията по 
формулите от Методиката за оценка, допуснатите участници получават 
оценка за всеки показател от всяка група за първа обособена позиция, 
изразено в табличен формат, както следва: 

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

hi. iiii- ;»'.»• mw .V w ммЬтщмм̂ ^ 
Точки съгласно методика 

ред 

hi. iiii- ;»'.»• mw .V w ммЬтщмм̂ ^ 

ред 
А Р Т И К У Л / Г Р У П А „Офис 

Консумати 
ви"ООД 

„Роел 
98"ООД 

„Ронос" 

ООД 

Коопера-
ция 

„Панда" 

„АТС-
България" 

ООД 

„Спец. 
бизнес 

с -ми"АД 

1. ОФИС КОНСУМАТИВИ 

1 
Оригинален Тонер Q2612A black - 2000 
копия 1.00000 0.22547 0.23705 0.25300 0.24746 0.22856 

2 
Оригинален тонер CLT-K406S (черен) -
1500 копия 0.46263 1.00000 0.29486 0.28732 0.78253 0.27571 

3 
Оригинален тонер CLT/C/M/Y-406S 
(цветни) -1000 копия 0.43424 1.00000 0.29486 0.28732 0.62515 0.27571 

4 
Оригинален тонер СВ542А;СВ541А;СВ543А 
(цветни)-1400 копия 0.74979 0.22807 0.24679 0.25753 1.00000 0.22947 
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s 
Оришнален mnep ( 1!!>40А(чсрен) .•'МК) 
копия 0.80586 0.70851 0.28//1 0. 3018 ! 1.00000 0.27710 

0 
Оригинален тонер СЕ278Л (черен) 2100 
копия ] .00000 0.25332 0.20817 0.28309 0.24553 0.25587 

7 
Оригинален тонер Q6000A (черен) 2500 
копия 1.00000 0.24713 0.266G7 0.27771 0.27957 0.25899 

8 
Оригинален тонер 
Q6002A/Q6001A/Q6003A (цветни) - 2000 
копия 1.00000 0.23681 0.25601 0.24804 0.26753 0.25430 

9 
Оригинален тонер Ц2613А(черен) - 2500 
копия 1.00000 0.17479 0.19103 0.19777 0.23386 0.18229 

10 
Оригинален тонер SCX-D4200A(4epen) -
3000 копия 0.57180 1.00000 0.15114 0.14784 0.97412 0.14353 

11 
Оригинален тонер MLT-D101S(4epen) -
1500 копия 0.51340 1.00000 0.25064 0.24511 0.88405 0.23798 

12 
Оригинална лента за матричен принтер за 
Epson C13S015637 - 18 метра 1.00000 0.76494 0.84143 0.74651 1.00000 0.58900 

13 
Оригинална лента за матричен принтер за 
Panasonic КХР-115 0.53287 0.47385 0.15400 0.57678 1.00000 0.12833 

14 
Оригинален тонер C-EXV33 black -14600 
копия 0.97132 0.67192 1.00000 0.93855 0.52541 0.96096 

15 
Оригинален тонер C-EXV 34black - 43000 
копия 0.96358 0.95694 1.00000 0.91558 0.51658 0.83612 

16 
Оригинален тонер C-EXV 34magenta; 
yellow; 34cyan - 36000 копия 0.34728 0.31729 0.29949 1.00000 0.31603 0.33333 

17 
Оригинален тонер CRG716B черна - 2300 
копия 0.27743 0.54648 0.29100 0.59388 1.00000 0.25526 

18 
Оригинален барабан за Canon IR2020i -
черен 0.20861 0.36688 0.34752 1.00000 0.57230 0.20502 

19 
Оригинален барабан за Canon IR2020i -
цветни 0.00391 0.01431 0.00408 0.01010 0.00654 1.00000 

20 
Оригинален барабан за Canon IR2520 -
черен 0.15531 0.68885 0.16076 1.00000 0.48930 0.16123 

21 
Оригинални Тонери CRG716C; CRG716M; 
CRG716Y (цветни) 1500 копия 0.32395 0.24543 0.33413 0.68311 1.00000 0.31051 

13.38198 11.18098 7.17735 10.24968 12.96597 7.39933 
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1 

II. КОПИРНА ХАРТИЯ И КАРТОН 

0.19200 0.15900 0.10200 0.14700 0.18600 0.10500 

1 
Стандартна копирна хартия мин 168% 
белота, 80 i/m (.'500 л. в пакет) 0.94023 0.72389 1.00000 0.86837 0.92955 0.84330 

2 

3 

Рециклирана копирна хартия мин 146% 
белота, 80 г/м2(500 л. в пакет) 0.97686 0.79332 1.00000 0.70923 0.84444 0.84444 

2 

3 
Копирен картон 160 г/м2-А4/250 л. в 
пакет/ 0.10883 1.00000 0.13800 0.69000 0.10147 0.09718 

0.20400 0.25200 0.21300 0.23400 0.18900 0.17700 

ill. ПРОДУКТИ ОТ ХАРТИЯ 

1 
Касови ролки, термо - 55 мм /12 броя в 
опаковка 0.07500 1.00000 0.15319 0.13333 0.06667 0.10286 

2 
Касови ролки, термо - 5 7 мм / 12 броя в 
опаковка 0.47917 0.47917 0.97872 0.85185 0.42593 1.00000 

3 
Касови ролки, термо - 73 мм / 12 броя в 
опаковка 0.06667 1.00000 0.10000 0.09091 0.05952 0.11364 

4 
Хартия белова - А 4 - 60 г/м2 -/250л. в 
пакет/ 0.95000 0.84444 0.95000 0.76000 0.85973 1.00000 

5 
Хартия карирана-А4, 250л./ 250л. в 
пакет/ 0.76364 0.59434 0.78750 0.69613 1.00000 0.86897 

6 
Паус форматиран - А4, 92 г / м 2 - /250 л. в 

пакет/ 0.84615 0.98655 1.00000 0.56877 0.69664 0.71429 

7 
Паус форматиран - А4, 92 г / м 2 - /100 л. в 
пакет/ 0.96923 0.73598 1.00000 0.89489 0.98131 0.84000 

8 
Паус форматиран - A3, 92 г / м 2 -/500 л. в 

пакет/ 0.25745 1.00000 0.32825 0.17535 0.23463 0.22716 

9 
Паус форматиран - A3, 92 г / м 2 - /100 л. 
в пакет/ 0.53692 1.00000 0.55840 0.46595 0.58118 0.48472 

10 Пликове 110/220 мм 0.33333 0.25000 0.20000 0.50000 1.00000 0.33333 

11 Пликове 114/162 мм 0.50000 0.16667 0.20000 1.00000 1.00000 0.33333 

12 Пликове 162/229 мм 0.75000 0.37500 0.50000 1.00000 1.00000 0.75000 

13 Пликове 229/324 мм 0.62500 0.41667 0.62500 1.00000 1.00000 1.00000 

14 Пликове 250/353 мм 0.50000 0.41667 0.50000 0.71429 1.00000 0.45455 
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1 J l j 

10 

Пликове 110/230 мм 

Пликове 100/230 мм 

0. < 3333 

0.75000 

0.25000 

0.50000 

0.20000 

0.00000 

0.33 ( i i 

1.00000 

МИХ)()( 

1.00000 

0,25000 

0.00000 

17 Пликове 230/330 мм 0.02500 0.71429 0.02500 1.00000 1.00000 0.22727 

18 Пликове 300/400 мм 0.80000 0.80000 1.00000 0.92308 0.80000 0.41379 

19 
Офсетов куб бял, фолиран - 250 л., 85 х 85 
мм 0.97143 0.68000 0.85000 0.87179 1.00000 0.52308 

20 Офсетов куб цветен - 300 л., 85 х 85 мм 0.64000 1.00000 0.74766 0.90909 0.95238 0.31373 

21 Бял офсетов куб, 70 г/м 2 , 90 х 90 х 50 мм 1.00000 0.53846 0.51471 0.40698 0.55556 0.63636 

22 
Офсетов куб - бял, 70 г/м2 , 85 х 85 х 70 

мм 0.64706 0.84615 0.40146 0.47826 0.62500 1.00000 

23 
Самозалепващи листчета - бели и цветни 
-100 л., 76 х 76 мм 0.65714 0.57500 0.88462 1.00000 0.884G2 0.65714 

24 
Рециклирани самозалепващи листчета -
100 л., 76 х 76 мм 0.46000 0.57500 0.12778 1.00000 0.25843 0.51111 

25 
Самозалепващи индекси - 4 цвята по 50 
индекса, 20 х 50 мм 0.92500 0.56923 1.00000 0.62712 0.58730 0.41573 

26 
Самозалепващи индекси - 5 цвята по 40 
индекса, 45 х 12 мм 0.72308 0.72308 1.00000 0.22066 0.69118 0.47475 

27 
Тетрадка със спирала - плътни корици -
А4, 60 л. 0.40449 0.45000 0.34951 1.00000 0.65455 0.22500 

28 
Тетрадка шита - твърди корици - А 5, 
96 листа 0.59167 0.72449 1.00000 0.82558 0.84524 0.50714 

29 
Тетрадка шита - твърди корици - А 4, 
96 листа 0.69189 0.77576 1.00000 0.92754 0.98462 0.67368 

0.06200 0.06500 0.06300 0.07000 0.07500 0.05400 

IV. КЛАСИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА 
ДОКУМЕНТИ 

1 
Джоб за документи, формат А 4 -
матиран, ЮОбр. в пакет 0.89143 0.61417 0.78000 1.00000 0.70588 0.82540 

2 
Джоб за документи, формат А 4 - кристал 
- ЮОбр. в пакет 0.82540 0.71889 0.70909 1.00000 0.82540 0.78392 

3 
Архивен контейнер с размери 560 х 360 х 
260 мм 0.41880 1.00000 0.56647 0.50000 0.44344 0.49000 

4 
Архивни кутии от бяло велпапе, формат 
А4, размери 80 мм 0.77143 1.00000 0.51923 0.69231 0.42857 0.49091 
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I Архивни кужи in (»I/IO M V I I I I I M C , форм.п 
Л4, размер J00 мм 0.454!)!) 1.00000 0. !') / 14 0.454')') 0. ?()/(.') 0.20310 

0 
Архивни кутии от бяло велпапе, форма: 
А4, размер 150 мм 0.3060"/ ] .00000 0.21098 0.34848 0.31081 0.17692 

0.06100 0.08900 0.05200 0.06700 0.05100 0.05100 

V. АКСЕСОАРИ ЗА БЮРО 

1 
Хоризонтална поставка от здрав PVC 
материал 1.00000 0.78475 0.94086 0.95109 0.74153 0.76087 

2 
Вертикална поставка от здрав PVC 
материал, подходящи за документи 
форматА4 0.79487 0.85714 0.76543 1.00000 0.84163 0.71538 

3 
Вертикална поставка от картон, размери 
315 x250x72 мм 0.57500 1.00000 0.41818 0.79310 0.23000 0.29487 

4 
Телбод мини за 20 листа, работи с телчета 
24/6 и 26/6 0.72727 0.87591 0.90909 0.60000 0.73620 1.00000 

5 
Телбод за 100 листа, използва се с телчета 
от 23/8 до 23/10 и от 23/13 0.12000 1.00000 0.22286 0.10236 0.70909 0.44571 

6 Тампон за печат - син 50 х 70 мм 0.72222 1.00000 0.26000 0.48507 0.82278 0.13000 

7 Мастило за тампон - синьо - 30 мл 0.69091 0.58462 0.95000 0.92683 1.00000 0.42222 

8 
Кабари - различни цветове, 30 бр. в 
опаковка 0.36667 0.18333 0.30556 1.00000 0.40/41 0.24444 

9 
Карфици - различни цветове, 25 бр. в 
опаковка, 32мм 0.45000 0.72000 0.47368 1.00000 0.40909 0.54545 

10 
Пинчета - различни цветове, 18 бр. в 
опаковка 0.42500 0.44737 0.68000 1.00000 0.48571 0.51515 

11 
Телчета за телбод - поцинковани - 24/6 -
1000 бр. в кутия 0.64000 0.45714 1.00000 1.00000 0.84211 0.66667 

12 
Телчета за телбод - поцинковани - № 10 
-1000 бр. в кутия 0.73333 1.00000 0.78571 1.00000 0.84615 0.61111 

13 
Телчета за телбод - поцинковани - 23/8 -
1000 бр. в кутия 0.73333 1.00000 0.36667 0.38372 0.37079 0.17368 

14 
Телчета за телбод - поцинковани 23/10 -
1000 бр. в кутия 0.52941 1.00000 0.53571 0.47872 0.45000 0.23684 

0.03050 0.03900 0.03100 0.03850 0.03200 0.02400 

VI. ПИШЕЩИ СРЕДСТВА 
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1 
1 w 
Химикал id сднокршна ynmpeOa 
прозрачен ( капачка 50 бр. нопаковка 

0.01 /so 0.02000 0.01400 1 .()()()()() 0.02000 0.0142!! 

2 
Химикал - обикновен снесменяем 
пълнител 0.87500 0.38889 0.03636 1.00000 0.77778 О.ОЗОЗО 

3 
Химикал - обикновен със сменяем 
пълнител 0.87500 0.35000 0.24138 1.00000 0.38889 0.43750 

4 
Химикал със сменяем пълнител и 
гумирана грип зона 0.70000 0.63636 0.73684 1.00000 0.22951 0.40667 

5 
Автоматична химикалка с гумено 
покритие, дебелина на линията 0,5 мм 0.60000 0.81818 0.50000 0.75000 1.00000 0.60000 

б 

Химикалка със шнур и поставка, 
възможност за прикрепване към 
хоризонтални и вертикални повърхности, 
бял и черен 0.15873 1.00000 0.46875 0.68182 0.44118 0.15000 

7 

Тънкописец, подсилено пластмасово тяло 
с метален клипс, с грип за удобно 
захващане, дебелина на писеца 0,3 мм, 
черен, син, червен 0.11111 1.00000 0.60000 0.50000 0.23810 0.33333 

8 
Перманентен маркер за трайно писане 
върху всички повърхности, с объл връх, 
черен, син, червен, зелен 0.73333 1.00000 0.88000 0.95652 0.88000 0.40000 

9 
Текст маркер - скосен връх за маркиране 
върху всички видове хартия, 4 цвята 0.14839 0.85185 0.82143 1.00000 0.15646 0.13690 

10 

Молив с гума - стандартна твърдост НВ, 
шестоъгълен с гума, неподострен, 12 бр. в 
опаковка 0.60000 0.85714 0.75789 0.84706 1.00000 0.42353 

11 
Чернографитен молив от натурален 

дървесен цвят, 12 бр. в опаковка 0.14000 0.33333 0.29474 0.32941 0.11111 1.00000 

12 
Молив-висококачествен графит, 
стандартна твърдост НВ, 12 бр. в опаковка 0.84000 1.00000 0.88421 0.98824 0.30435 0.16800 

13 Острилка с резервоар, пластмасова 0.60000 0.84000 0.63636 1.00000 0.36207 0.46667 

14 Гума - бяла 300/80 0.53333 0.61538 1.00000 0.72727 1.00000 0.80000 

15 Гума - бяла 300/60 0.30000 0.42857 0.54545 1.00000 0.54545 0.30000 

16 Гума - комбинирана 6541/80 1.00000 0.66667 0.66667 0.76923 0.50000 0.40000 

17 Линия - кристално прозрачна - 30 см 0.60000 0.50000 0.57692 0.71429 1.00000 0.60000 

18 Триъгълник 45 градуса 0.54286 0.42222 0.55882 0.27536 1.00000 0.63333 
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ID 
Перца iii р.шидси p,u|) 0,18; 0,25; 0,3b; 
0,5 мм 0.24235 0.35004 0.27407 0.36022 1.00000 0.09831 

20 Туш - черен, чернен, i ин, зелен, кафяв 0.34000 0.99103 0.63143 1.00000 0.40476 0.34000 

0.02500 0.04650 0.04200 0.05700 0.04050 0.03200 

VII. КОРИГИРАНЕ, ЛЕПЕНЕ, ОПАКОВАНЕ 

1 
Лентов коректор, размер на лентата 4,2 
мм х 8.5 м 0.37931 0.70513 0.71429 0.52885 1.00000 0.43651 

2 Коректор ацетонов - 20 мл 0.85455 0.94000 0.94000 0.97917 1.00000 0.78333 

3 
Коректор воден и ацетонов - за корекции 
върху обикновена, копирна и факс хартия, 
20 мл 0.61538 1.00000 0.93023 0.83333 0.85106 0.66667 

4 Лепило сухо за хартия и картон - 20 г 0.70000 0.52500 0.35000 1.00000 0.55263 0.30435 

5 
Лепило сухо за хартия, картон и текстил -
40 г 0.52308 0.70833 0.44156 1.00000 0.59649 0.34343 

6 Лепило течно за хартия и картон - 50 мл 0.60000 0.60000 1.00000 0.78261 0.81818 0.69231 

7 Макетен нож 9 мм гумиран 0.07407 1.00000 0.73684 0.50000 0.26415 0.09655 

8 Макетен нож 18 мм гумиран 0.14194 1.00000 0.68750 0.55000 0.23158 0.08594 

9 Резервни ножчета за 9 мм - 1 0 бр. 0.16000 1.00000 0.32000 0.21053 1.00000 0.26667 

10 Резервни ножчета за 18 мм - 1 0 бр. 0.18182 1.00000 0.25000 0.15873 0.62500 0.02857 

0.02100 0.04250 0.03200 0.03250 0.03450 0.01850 

VIII. ДРУГИ 

1 
Автоматичен молив, пластмасов корпус, с 
гумичка - 0 , 5 мм 0.50000 0.90909 0.90909 1.00000 0.37736 0.55556 

2 
Графити НВ - 0,5 мм с плъзгаща капачка, 
12 бр. В опаковка 1.00000 0.60000 1.00000 0.41667 0.03205 0.53571 

3 
Графити НВ - 0,7 мм с плъзгаща капачка, 
12 бр. В опаковка 0.75000 0.60000 1.00000 0.41667 0.03205 0.53571 

4 
Перманентен маркер, объл връх, черен, 
син, червен, зелен 0.73333 1.00000 0.88000 0.95652 0.88000 0.57895 

5 Текст маркер - жълт 0.52500 0.70000 1.00000 0.91304 0.77778 0.55263 

6 Текст маркери, комплект 3 цвята 0.38710 1.00000 0.70588 0.56604 0.59172 0.37500 

7 Лепило течно, 40 мл 0.60000 0.75000 1.00000 0.78261 0.81818 0.64286 

8 Канцеларско тиксо -12/10, 6 бр. 0.38889 0.66667 0.82353 1.00000 0.66667 0.28000 
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') 

10 

Канцеларско ihiuo 18/10, 4f>p. 

Канцеларско тиксо 19/33, 4бр. 

0, IHKK!) 

0.84722 

0.02722 

0.07/78 

0.////8 

0.89700 

1.00000 

1.00000 

0.20923 

0.38125 

0.4000/ 

0.70250 

11 Лепило сухо 8 г 0.56000 0.40000 0.51852 1.00000 0.73684 0.70000 

12 Лепило сухо -21г 0.70000 0.4 2000 0.35000 1.00000 0.55263 0.32308 

13 Макетен нож - голям 0.71111 0.91429 1.00000 0.80000 0.33684 1.06667 

14 Ножица - 20 см с гумирани дръжки 0.49730 1.00000 0.60131 0.86792 0.60526 0.63448 

15 Ластици - силикон - 50 гр в кутия 0.69231 0.71429 0.91837 1.00000 0.42857 0.50000 

16 
Антителбод с метален връх със 
заключващ механизъм 0.68000 0.56667 1.00000 0.57627 0.80952 0.68000 

17 
Пластмасови гребени - черни, бели, 
червени, сини - 6 мм / оп. до 30 л., ЮОбр 0.36000 1.00000 0.34615 0.38298 0.29801 0.25714 

18 
Пластмасови гребени - черни, бели, 
червени, сини - 8 мм / оп. до 45 л., ЮОбр 0.25714 1.00000 0.30000 0.36735 0.22333 0.21845 

19 
Пластмасови гребени - черни, бели, 
червени, сини - Юмм / оп. до 60 л., ЮОбр 0.20000 1.00000 0.25000 0.24000 0.19824 0.21378 

20 
Пластмасови гребени - черни, бели, 
червени, сини - 12мм / оп. до 90 л., ЮОбр 0.16364 1.00000 0.18750 0.18557 0.14400 0.13043 

21 
Пластмасови гребени - черни, бели, 
червени, сини - 16мм / оп. до 125 л., 
ЮОбр 0.12000 1.00000 0.12676 0.10465 0.09709 0.10526 

22 
Корици за посвързване - PVC прозрачна 
100 бр./ оп. 0.16364 1.00000 0.13636 0.15101 0.08973 0.10909 

23 
Корици за посвързване - картон 270 гр., 
100 бр./ оп. 0.16364 1.00000 0.14286 0.18711 0.07171 0.11111 

24 
Фолио за ламиниране - 54/86 мм 125 
мик., ЮОбр 0.84328 0.59788 1.00000 0.84962 0.53810 0.05160 

25 
Фолио за ламиниране - 65/95 мм 80 мик., 
ЮОбр 0.44776 0.38961 0.58824 1.00000 0.54545 0.37500 

26 
Фолио за ламиниране - 65/95 мм 125 
мик., ЮОбр 0.61935 0.53333 0.62745 1.00000 0.41558 0.53333 

27 Джоб за CD/DVD 0.20000 0.30000 1.00000 0.20000 0.25000 1.50000 

28 Хартиен плик с прозорче за дискове 0.50000 0.40000 0.66667 1.00000 1.00000 0.66667 

29 CD - R 700 MB 52Х - шпиндел 0.08000 0.06803 1.00000 0.95238 0.80000 0.66667 

30 CD - RW 700 MB 8 -12 X - в кутия 0.15873 0.50000 0.30303 0.41096 1.00000 0.33333 
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{1 DVD R 10 х4./ (ili шминдгл 0.077 J4 0,08761. 0.//I4? 1),') i КИ 1.()()()()() 0.09231 

32 DVD -1 К 10 х4.7 (ill шпиндел 0.07714 0.08766 0,77143 0.79412 1.00000 0,092 i 1 

33 DVD + R W 4,7 GB uкутия 0.4232Я 0.85106 0.4 /059 0.49089 1.00000 0.88889 

0.02250 0.03400 0.03350 0.03400 0.02550 0.02550 

0.61800 0.72700 0.50850 0.68000 0.63350 0.48700 

Крайна оценка и точки: 

61.80 72.70 56.85 68.00 63.36 48.70 

Въз основа на направената комплексна оценка на офертите на участниците 
съгласно предварително обявената методика и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП 
комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Класира участниците за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка 
па възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд" за Обособена 
позиция № 1 :„Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд", 
както следва: 

Първо място: 
Второ място: 
Трето място: 
Четвърто място: 
Пето място: 
Шесто място: 

„РОЕЛ-98" ООД 
Кооперация „Панда" 

„АТС-България"ООД 
„Офис Консумативи"ООД 

„Ронос" ООД 
„Спец. бизнес с-ми"АД 

- 72.70 точки; 
- 68.00 точки; 
- 63.36 точки; 
- 61.80 точки; 
- 56.85 точки; 

- 48.70 точки; 

2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на 
общината да възложи изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Периодични 
доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за 
нуждите на Общинска администрация Костинброд" за Обособена позиция № 
1:„Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд" на 
фирма „РОЕЛ-98" ООД, класирана на първо място с 72.70 точки, при условията 
на приетата оферта и протоколите на комисията. 

В резултат на изчисленията направени от членовете на Комисията по 
формулите от Методиката за оценка, допуснатите участници получават 
оценка за всеки показател от всяка група за втора обособена позиция, 
изразено в табличен формат, както следва: 

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Общинска 
администрация Костинброд", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП" 
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№ по 
ред А Р Т И КУ Л/ Г Р У П А 

„Роел 
98"ООД 

Точки С1 

„Ронос" 

ООД 

.1 л;к мо ме 

ИПК 
„Бизнес" 

ЕООД 

тодикл 

„Ка Ел 
Офис" 

ООД 

„Офис 
Трейд 

Българи 
п" 

ООД 

1. ОФИС КОНСУМАТИВИ 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

II. КОПИРНА ХАРТИЯ И КАРТОН 

0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

III. ПРОДУКТИ ОТ ХАРТИЯ 

1 Пътен лист/ 100 бр. в опаковка/ 0.51064 0.68571 1.00000 0.71642 0.73846 

2 Пътна книжка 0.35000 1.00000 0.80000 0.70000 0.62222 

3 УП-1,2,3 ЮОл. 1.00000 0.33333 0.04065 0.07937 0.08333 

4 Искане за хранителни продукти 100 л. Кочан 1.00000 0.52500 0.31343 0.30000 0.64615 

5 
Искане за отпуск, на мат. ценности 2/3 химизирани ЮОл 
в кочан 1.00000 0.69565 0.48193 0.45455 0.55172 

6 
Искане за отпуск, на мат. ценности 2/3 обикновени ЮОл 
в кочан 1.00000 0.78000 0.60938 0.43820 0.60000 

7 Складова разписка 2/3 А4 ЮОл в кочан 1.00000 0.78000 0.60938 0.22159 0.60000 

8 Складова разписка - обикновена ЮОл в кочан 0.95238 1.00000 0.62500 0.58824 0.72727 

9 Нареждане разписка ЮОл в кочан 0.60606 1.00000 0.62500 0.58824 0.61538 

10 Командировъчна заповед ЮОл в кочан 0.31250 1.00000 0.52083 0.46296 0.45455 

11 Требвателни листове ЮОл в кочан 0.54545 1.00000 0.44776 0.50000 0.40000 

12 Приходно - разходна книга 0.70000 1.00000 0.38281 0.39200 0.44545 

13 Мемориален ордер А5 ЮОл в кочан 0.65455 1.00000 0.78261 0.72000 0.65455 

14 Мемориален ордер 2/3 А4 ЮОл в кочан 1.00000 0.85000 0.53125 0.52308 0.52308 

15 Мемориален ордер А4 ЮОл в кочан 1.00000 0.42857 0.32609 0.23077 0.33333 

16 Отчет за дневни продажби ЮОл в кочан 0.53333 1.00000 0.66667 0.64000 0.45714 
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IV. КЛАСИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НЛ ДОКУМЕНТИ 

0.07600 0.08200 0.05500 0.04700 0.05300 

] 
Класьор е метален кант, ц и с т и корици от 
полипропилен, прозрачен джоб на 1Ърба А4 -- 5 см 0.72093 0.77889 1.00000 1.00000 ] .00000 

2 
Класьор е метален кант, корици от полипропилен, 
прозрачен джоб на гърба, подходящ за документи е 
формат А4 - 8 см 0.72093 0.77889 1.00000 1.00000 1.00000 

3 
Класьор мраморен от пресован картон, с мраморен 
ефект и защитен кант - 4 см 0.87079 0.96875 0.98726 0.93939 1.00000 

1.00000 
4 

Класьор мраморен от пресован картон, с мраморен 
ефект и защитен кант - 7 см 0.87079 0.96875 0.98726 0.93939 

1.00000 

1.00000 

5 
Разделители от полипропилен - стандартна 
европерфорация, 1-10 цифри, сив фон, А4 0.87500 1.00000 0.87500 0.64220 0.93333 

6 
Разделители от полипропилен - стандартна 
европерфорация, 1-20 цифри, сив фон, А 4 0.57416 0.63158 0.74534 0.71006 1.00000 

7 Разделители от А до Я от PVC с перфорация 1.00000 0.52000 0.45139 0.43624 0.48148 

8 
Разделители от полипропилен с набор от 20 цвята, 
стандартна европерфорация, формат А 4 1.00000 0.51724 0.46584 0.37688 0.88235 

9 Разделители от картон - 10,5 х 24 см, 100 бр. в опаковка 0.49231 1.00000 0.71111 0.76190 0.71111 

10 Разделители от цветен картон - 5 цвята 1.00000 0.71250 0.91935 0.80282 0.87692 

11 
Папка PVC без перфорация, с прозрачно лице и плътен 
цветен гръб, формат А 4 0.60000 

0.48000 

0.40000 1.00000 0.92308 0.80000 

12 
Папка PVC с перфорация, с прозрачно лице и плътен 
цветен гръб, формат А 4 

0.60000 

0.48000 0.40000 1.00000 0.92308 0.80000 

13 
Папка преписка 230 г/ м -̂ картон, различни цветове, 

230 х 320 мм, 10 бр. в опаковка 0.15000 1.00000 0.09375 0.64286 0.11250 

14 
Папка дело от пресован картон с гръб от плат 5 бр. в 
опаковка 0.24498 0.25417 0.27111 1.00000 0.27727 

15 
Папка дело от пресован картон с твърд гръб, 5 бр. в 
опаковка 0.30736 0.32273 0.37968 1.00000 0.15778 

16 
Папка за картотека - размер 224 х 320 мм, външен 
пластмасов гребен с размер 15 х 345 х 8 мм, държач и 
вътрешен джоб, 10 бр. в опаковка 0.10714 0.27500 0.12840 1.00000 0.13200 

17 
Клипборд с капак - здрав метален механизъм, 
притискащ механизъм, вътрешен джоб, А 4 0.91743 0.52632 0.55556 0.44444 1.00000 
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V. AKCLCOAPM ЗА БЮРО 

0.06400 0.06500 0.06800 0.08000 0.07200 

1 Органайзерза бюро функционален с отделения 0.62977 0.63462 1.00000 0.50769 0.89189 

2 
Органайзерза бюро функционаленс отделения, 
въртящ 1.00000 0.44231 0.43726 0.29487 0.35938 

3 Кламери с триъгълен връх - 25 мм, 100 бр. в кутия 0.63333 0.47500 1.00000 0.79167 0.63333 

4 Кламери с триъгълен връх - 32 мм, 100 бр. в кутия 0.76667 0.57500 1.00000 0.65714 0.76667 

5 Кламери с заоблен връх - 50 мм, 100 бр. в кутия 0.91525 0.72000 1.00000 0.90000 0.83077 

0.03950 0.02850 0.04450 0.03150 0.03500 

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

VI. ПИШЕЩИ СРЕДСТВА 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

VII. КОРИГИРАНЕ, ЛЕПЕНЕ, ОПАКОВАНЕ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

VIII. ДРУГИ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.17950 0.17550 0.16750 0.15850 0.16000 

1 
Крайна оценка в точки: 17.95 17.55 16.75 15.85 16.00 

Въз основа на направената комплексна оценка на офертите на участниците 
съгласни предварително обявената методика и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП 
комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Класира участниците за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на 
възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд" за Обособена 
позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за Общинска администрация 
Костинброд", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП", както следва: 

Първо място: „ РОЕЛ-98" ООД 
Второ място: „Ронос" ООД 
Трето място: ИПК „Бизнес" ЕООД 
Четвърто място: „Офис Трейд България" ООД 
Пето място: „Ка Ел Офис" ООД 

- 17.95точки; 
-17.55 точки; 
-16.75 точки; 
- 16.00точки; 
- 15.85точки; 
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2. С оглед па чака пчвършоното класираме, комисията предлага па Кмета па 
общината да възложи ичиълиемисто па обществената поръчка е предмет: „Периодични 
доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка па възложителя за 
нуждите на Общинска администрация Костинброд" за Обособена позиции № 2: 
„Доставка на канцеларски материали ча Общинска администрации Костинброд", 
запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП" на фирма „ РОЕЛ-98" ООД, 
класирана на първо място с 17.95 точки, при условията на приетата оферта и 
протоколите на комисията . 

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на участниците в обществената поръчка. 

Настоящият протокол се състои от 24 (двадесет и четири) страници, състави 
се и се подписа от членовете на комисията и на основание чл.101г, ал.З от ЗОП, 
заедно с цялата документация в процедурата се предава на Кмета на общината за 
вземане на Решение. 

Членове: 
1. Александър Милан 
/н-к отдел „АПИТО"7 

Председател: Ангел Ми. 
/юрисконсу 

2. Анита Златкова: 
/директор на дирек: iTO'7 

29.02.2016 г. 

гр. Костинброд 
Протоколът е съста] 
Ангел Милчев- юри 

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд 

з L/^ gaj-YuQ?/? 

с 
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