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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Б У Р Г А С  

  

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ РД-09-19 

 
Бургас, 27.04.2016 г. 

 

                  На основание чл. 101а и следващите от Закона за обществените поръчки/отм./ в 

Областна администрация Бургас е проведена процедура по възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна администрация 

Бургас”. 

  За участие в процедурата в Областна администрация Бургас са постъпили шест 

оферти. Оферта № 1, вх. № 26-00-219/05.04.2016 год., подадена от  „Грийн офис“ ЕООД, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Солун” № 74, ет. 1. ап. 3, ЕИК 

131418721, представлявано от Александър Петров Христов,  Оферта № 2, вх. № 26-00-

235/08.04.2016 год., подадена от  „Андика 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ЕИК 201816097, представлявано от Карамфилка 

Андреева Фелдшерова, Оферта № 3, вх. № 26-00-237/08.04.2016 год., подадена от  „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Проф. Иван 

Шишманов” № 4, ап. 1, ЕИК 201417931, представлявано от управителя Павел Димитров 

Стоянов, Оферта № 4, вх. № 26-00-241/08.04.2016 год., подадена от  „КОМПЛЕКС 2000“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 129,  ЕИК 

102663899, представлявано от управителя Атанас Георгиев Михалев и Радостин Димитров 

Ралев- заедно и поотделно, Оферта № 5, вх. № 92-00-42/08.04.2016 год., подадена от  

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. 

„Цариградско шосе” № 139, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 000885099, 

представлявано от председателя – Елка Николова Каменова - Цанкова  и Оферта № 6, вх. № 

26-00-242/08.04.2016 год., подадена от  „В2П Трейд“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” №82, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 

202691209, представлявано от управителя Павел Георги Румянов Вътков. Офертите са 

разгледани от комисия, назначена със Заповед Заповед № РД-10-60/08.04.2016 год. на 

Севдалина Турманова - Заместник Областен управител на област Бургaс, упълномощена на 

основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП/отм./.  

                  При разглеждане на постъпилите оферти, видно от Протокол № 1 от 12.04.2016г., 

комисията е констатирала, че офертите на „Грийн офис“ ЕООД,  „Андика 2001“ ЕООД, 

ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, КОМПЛЕКС 2000“ ЕООД и  КООПЕРАЦИЯ 
„ПАНДА“ отговарят на изискванията на възложителя – Областен управител на област 

Бургас, като към тях са представени всички задължително изискуеми документи. Всички 

участници са представили техническо предложение, изготвено съобразно изискванията на 

възложителя, предвид което, комисията е пристъпила към разглеждане на ценовите 

предложения на всички участници. 
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                   При разглеждане на офертата на „В2П Трейд“ ООД, комисията е констатирала, че 

участникът не е предложил срок на валидност на офертата и ценовото предложение му не 

отговаря на изискванията на възложителя, т.к. „В2П Трейд“ ООД е предложил цена от 3.88 

лв. без ДДС за 1(един) пакет копирна хартия, а не за мерната единица посочена в ценовото 

предложение от възложителя, а именно цена за един кашон. Предвид гореизложеното, 

комисията е решила, че участникът не следва да бъде допуснат до оценка и класиране на 

ценовото му предложение.  

                  При разглеждане на ценовите предложение на останалите участници, а именно: Грийн 

офис“ ЕООД,  „Андика 2001“ ЕООД, ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, КОМПЛЕКС 

2000“ ЕООД и  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, комисията е установила, че ценовите им 

предложение са изготвени съобразно изискванията на възложителя – Областен управител на 

област Бургас, поради което е допуснала до оценка и класиране, ценовите им предложения. 

                   След като е установила, че ценовите предложения на допуснатите кандидати 

отговарят на изискванията на възложителя, т.е. предложени са единични цени на всички 

описани от Възложителя артикули и съобрази, че критерият за оценка на офертите е „Най-

ниска предложена цена” с тежест 100 %, комисията е  класирала постъпилите оферти както 

следва:  

              На първо място: Оферта с вх. № 26-00-237/08.04.2016 год., подадена от  „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Проф. Иван 

Шишманов” № 4, ап. 1, ЕИК 201417931, представлявано от управителя Павел Димитров 

Стоянов, с предложени единични цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е 

равен на 30 780 лева без включен ДДС, а с предложената отстъпка от 3% , сбора на единични 

цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 29 857 лева без включен ДДС. 

              На второ място: Оферта с вх. № 26-00-219/05.04.2016 год., подадена от  „Грийн офис“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Солун” № 74, ет. 1. ап. 3, ЕИК 

131418721, представлявано от Александър Петров Христов, с предложени единични цени  на 

описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 310 лева без включен ДДС, а с 

предложената отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя 

артикули е равен на 33 545 лева без включен ДДС. 

              На трето място: Оферта с вх. № 92-00-42/08.04.2016 год., подадена от  КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 

139, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 000885099, представлявано от председателя – 

Елка Николова Каменова - Цанкова, с предложени единични цени  на описаните от 

Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 380 лева без включен ДДС, а с предложената 

отстъпка от 3% , сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е 

равен на 34 319 лева без включен ДДС. 

              На четвърто място: Оферта с вх. № 26-00-241/08.04.2016 год., подадена от  „КОМПЛЕКС 

2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 129,  ЕИК 

102663899, представлявано от управителя Атанас Георгиев Михалев и Радостин Димитров 

Ралев- заедно и поотделнос предложени единични цени  на описаните от Възложителя 

артикули, чийто сбор е равен на 59 950 лева без включен ДДС, а с предложената отстъпка от 

5% , сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 56 953 

лева без включен ДДС. 

              На пето място: Оферта с вх. № 26-00-235/08.04.2016 год., подадена от  „Андика 2001“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ЕИК 

201816097, представлявано от Карамфилка Андреева Фелдшерова, с предложени единични 

цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 71 510 лева без включен 

ДДС, а с предложената отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички описани от 

Възложителя артикули е равен на 67 935 лева без включен ДДС. 
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                     Предвид гореизложените мотиви, съгласно утвърдени протоколи №№ 1 и 2 от 

12.04.2016 год. и от 25.04.2016г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-60/08.04.2016 

год. на Севдалина Турманова - Заместник Областен управител на област Бургaс, 

упълномощена на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП/отм./,  

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

                    І. ОБЯВЯВАМ участниците, класирани в процедурата по възлагане обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна 

администрация Бургас”, както следва: 

                   На първо място: Оферта с вх. № 26-00-237/08.04.2016 год., подадена от  „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Проф. Иван 

Шишманов” № 4, ап. 1, ЕИК 201417931, представлявано от управителя Павел Димитров 

Стоянов, с предложени единични цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е 

равен на 30 780 лева без включен ДДС, а с предложената отстъпка от 3% , сбора на единични 

цени на  всички описани от Възложителя артикули е равен на 29 857 лева без включен ДДС. 

              На второ място: Оферта с вх. № 26-00-219/05.04.2016 год., подадена от  „Грийн офис“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Солун” № 74, ет. 1. ап. 3, ЕИК 

131418721, представлявано от Александър Петров Христов, с предложени единични цени  на 

описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 310 лева без включен ДДС, а с 

предложената отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя 

артикули е равен на 33 545 лева без включен ДДС. 

              На трето място: Оферта с вх. № 92-00-42/08.04.2016 год., подадена от  

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. 

„Цариградско шосе” № 139, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 000885099, 

представлявано от председателя – Елка Николова Каменова - Цанкова, с предложени 

единични цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 35 380 лева без 

включен ДДС, а с предложената отстъпка от 3% , сбора на единични цени на  всички описани 

от Възложителя артикули е равен на 34 319 лева без включен ДДС. 

              На четвърто място: Оферта с вх. № 26-00-241/08.04.2016 год., подадена от  

„КОМПЛЕКС 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан 

Стефано” № 129,  ЕИК 102663899, представлявано от управителя Атанас Георгиев Михалев и 

Радостин Димитров Ралев- заедно и поотделнос предложени единични цени  на описаните от 

Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 59 950 лева без включен ДДС, а с предложената 

отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя артикули е 

равен на 56 953 лева без включен ДДС. 

              На пето място: Оферта с вх. № 26-00-235/08.04.2016 год., подадена от  „Андика 2001“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ЕИК 

201816097, представлявано от Карамфилка Андреева Фелдшерова, с предложени единични 

цени  на описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 71 510 лева без включен 

ДДС, а с предложената отстъпка от 5% , сбора на единични цени на  всички описани от 

Възложителя артикули е равен на 67 935 лева без включен ДДС. 

 

       ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Бургас” класираният на 

първо място участник „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив, ул. „Проф. Иван Шишманов” № 4, ап. 1, ЕИК 201417931, 

представлявано от управителя Павел Димитров Стоянов, с предложени единични цени  на 

описаните от Възложителя артикули, чийто сбор е равен на 30 780 лева без включен ДДС, а с 

предложената отстъпка от 3% , сбора на единични цени на  всички описани от Възложителя 

артикули е равен на 29 857 лева без включен ДДС, както и отстъпка в размер на 3 % на 

артикулите от представения с офертата каталог. 
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                    ЗАДЪЛЖАВАМ участника, определен за изпълнител на поръчката, на основание 

чл.101е, ал.2 от ЗОП/отм./ при сключване на договора да представи в Областна 

администрация Бургас следните документи: 

1. Свидетелство за съдимост на представляващия; 

2. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП/отм./; 

3. Оригинален документ за гаранция за изпълнение на договора, за срока на 

изпълнение на същия в размер на 1492.85 лева (хиляда четиристотин деветдесет и 

два лева и осемдесет и пет стотинки), съставляваща 5 % от стойността на 

поръчката без ДДС. Гаранцията е в една от следните форми: - банкова гаранция или - 

парична сума, внесена по сметка на Областна администрация Бургас с IBAN: BG60 

UNCR  7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон 

Бургас. 

 

               Настоящата заповедта не подлежи на обжалване. 

                    Копие от заповедта да се изпрати/връчи на участниците, подали оферта за участие в 

процедурата, в тридневен срок от издаването й. 

           Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Владимир Крумов – Заместник 

областен управител в Областна администрация Бургас. 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/ 

Заместник Областен управител на област Бургaс, 

 упълномощена на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП/отм./ 
 

мкд/ 

 
 


