
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на енергетиката 

Главен секретар 

Р Е Ш Е Н И Е 
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На основание чл. 73 във връзка с чл. 93в и проведена процедура по чл. 936, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 6, ал. 8 и 9 от Рамково споразумение № СПОР-

426/26.10.2016 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на 

органите на изпълнителната власт съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Постановление № 385 на 

Министерския съвет от 30.12.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) с предмет „Доставка на 

копирна хартия", обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна 

хартия", изпратена покана за участие до потенциалните изпълнители с изх. № Е-26-00-

44/14.04.2016 г. и като се запознах и взех предвид протокола на Комисията, назначена с моя 

Заповед № Е-РД-16-191/27.04.2016 г., всички документи, събрани в хода на процедурата и 

доклада на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 

I . Обявявам класирането на участниците, представили оферти за участие в 

процедурата съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена", както следва: 

Първо място - „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МА111ИН" ООД, с предложена от участника 

цена за изпълнение на поръчката 10 890.00 лева без ДДС. 

Второ място - „РОНОС" ООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката 10 950.00 лева, без ДДС. 

Трето място - Кооперация „Панда" с предложена от участника цена за изпълнение 

на поръчката 11 250.00 лева, без ДДС. 

Четвърто място - „МУЛТИКО 92" ООД с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката 11 310.00 лева, без ДДС. 

Пето място - „РОЕЛ-98" ООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката 12 150.00 лева, без ДДС. 

I I . Определям „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МА111ИН" ООД, ЕИК 000708921, с 

предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 890.00 лева без ДДС, за 

изпълнител на обществената поръчка. 

I I I . Определеният изпълнител да бъде поканен за сключване на договор за изпълнение 

на обществената поръчка след изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП. 
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IV. На основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4, по реда на чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, в тридневен срок от издаване 

на настоящото решение, същото да се публикува в профила на купувача заедно с протокола 

на комисията и в същия ден да се изпрати на участниците в процедурата. 

V. На основание чл. 6, ал. 1, т. 7, буква „а" и т. 9 от Постановление № 385 на 

Министерския съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централен орган за обществени поръчки 

за нуждите на органи на изпълнителната власт и чл. 22 "б", ал. 4, т. 1 от ЗОП, информация за 

сключения договор да се изпрати до ЦООП, до АОП - обявление за възложена поръчка, в 

срока по чл. 44, ал. 6 от ЗОП, а договорът за възлагане на обществената поръчка да се 

публикува в профила на купувача в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата 

на сключване на договора. 

VI. Изпълнението на т. I l l - V от решението възлагам на началника на отдел ПОФСД. 

VI I . Контрол по изпълнение на т. VI от решението възлагам на директор на дирекция 

ПНДАОЧР. 

V I I I . Контрол по изпълнение на решението ще осъществявам лично. 

На основание чл. 120, ал. 2 във връзка с ал. 5, т. 4 от ЗОП решението подлежи на 

обжалване по отношение на неговата законосъобразност в 10-дневен срок от получаването му 

пред Комисията за защита на конкуренцията^ . 

ТАТЯНА :ЕКУЛОВА 
Гпавен секретар 4; 
/Упълномощена със Заповед № Е-РД-16:$р^£8.05.20£5 г. 
на министъра на енергетиката/ 
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П Р О Т О К О Л 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП за 
избор на изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено 

Рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г. с предмет: „Доставка на 
копирна хартия"1, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана 

копирна хартия" 

Днес, 27.04.2016 г. в 11.00 часа, в сградата на Министерството на 

енергетиката в гр. София, ул. „Триадица" № 8, етаж 5, в стая № 512 комисията, 

назначена със Заповед № Е-РД-16-191/27.04.2016 г. на главния секретар 

Министерство на енергетиката започна своята работа. 

Комисията заседава в следния състав: 

Председател: 

- главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на 

финансово-стопанската дейност'4, дирекция ПНДАОЧР; 

Членове: 

1 . 1 - главен експерт, отдел „Финанси и управление на 

собствеността", дирекция ФУСИКО; 

2. I - главен юрисконсулт в отдел „Административно 

обслужване и човешки ресурси", дирекция ПНДАОЧР. 

Резервен член: 

1.L - младши експерт, отдел „Финанси и управление на 

собствеността", дирекция ФУСИКО. 

Поради присъствие на всички членове на комисията в заседанието не се 

наложи участие на резервния член. 

На откритото заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти за 

участие присъства упълномощен представител на един от участниците -

„Мениджмънт Бизнес Машин" ООД, съгласно Присъствен лист (Приложение № 1 към 

настоящия протокол). 

В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № Е-РД-16-191/27.04.2016 

г. да извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие 

в процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка 

въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г. с 

предмет: „Доставка на копирна хартия"4, обособена позиция № 1 „Доставка 

на рециклирана копирна хартия", комисията извърши следните действия: 

1. Заседанието бе открито от председателя на Комисията. 

На Комисията, съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗОП, бе предоставен списък на 

постъпилите оферти за участие в процедурата по чл. 936, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок в поканата с 

изх. № Е-26-00-44/14.04.2016 г. са постъпили 5 (пет) оферти за участие в 

обществената поръчка от потенциалните изпълнители, сключили Рамково 
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споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г. с предмет: „Доставка на копирна 

хартия", обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна 

хартия". 

Представените оферти, изброени по реда на постъпването им, са както 

следва: 

№ по 
ред 

Вх. Nf/Дата/час 

1. Е-26-Р-69 /26.04.2016 г. 
15:16 часа „Роел-98" ООД 

2. Е-26-М-219 /26.04.2016 г. 
15:51 часа „Мултико 92" ООД 

3. Е-39-00-03 /26.04.2016 г. 
15:55 часа Кооперация „Панда" 

4. Е-26-Р-70 /26.04.2016 г. 
16:16 часа „Ронос" ООД 

5. Е-26-М-220 /26.04.2016 г. 
16:36 часа „Мениджмънт Бизнес Машин" ООД 

2. След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, 

членовете на Комисията попълниха декларации, съгласно изискванията на чл. 35, 

ал. 3 от ЗОП. 

3 . Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда 

на тяхното постъпване в деловодството на Министерството на енергетиката, както 

следва: 

3.1. Първа бе отворена офертата на „РОЕЛ-98" ООД, с вх. № Е-26-Р-69 от 

26.04.2016 г. , подадена в 15:16 часа. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с изискванията на Възложителя във 

връзка с представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена за изпълнение на 

поръчката, която е в размер на 12 150.00 лв. без ДДС, след което присъстващия 

представител на участника „Мениджмънт Бизнес Машин" ООД и членовете на 

комисията подписаха офертата и Количествено-стойностната сметка на участника 

„РОЕЛ-98" ООД. 

3.2. Втора бе отворена офертата на „МУЛТИКО 92" ООД, с вх. № Е-26-М-219 

от 26.04.2016 г. , подадена в 15:51 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите. 
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Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 11 

310.00 лв. без ДДС, след което присъстващия представител на участника 

„Мениджмънт Бизнес Машин" ООД и членовете на комисията подписаха офертата и 

Количествено-стойностната сметка на участника „МУЛТИКО 92хл ООД. 

3.3. Трета бе отворена офертата на Кооперация „Панда", с вх. № Е-39-00-

03 от 26.04.2016 г., подадена в 15:55 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с изискванията на Възложителя във 

връзка с представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 11 

250.00 лв. без ДДС, след което присъстващия представител на участника 

„Мениджмънт Бизнес МашинЛЛ ООД и членовете на комисията подписаха офертата и 

Количествено-стойностната сметка на участника „Кооперация Панда". 

3.4. Четвърта бе отворена офертата на „Ронос" ООД, с вх. № Е-26-Р-70 от 

26.04.2016 г., подадена в 16:16 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с изискванията на Възложителя във 

връзка с представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 10 

950.00 лв. без ДДС, след което присъстващия представител на участника 

„Мениджмънт Бизнес Машин" ООД и членовете на комисията подписаха офертата и 

Количествено-стойностната сметка на участника „Ронос" ООД. 

3.5. Пета бе отворена офертата на „Мениджмънт Бизнес Машин" ООД, с 

вх. № Е-26-М-220 от 26.04.2016 г., подадена в 16:36 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с изискванията на Възложителя във 

връзка с представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 10 

890.00 лв. без ДДС, след което членовете на Комисията подписаха офертата и 

Количествено-стойностната сметка на участника. 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

В 10:00 часа на 09.05.2016 г. в стая № 504, етаж 5, в сградата на 

министерството на закрито заседание комисията продължи работата по установяване 

пълнотата и съответствието на документите на участниците с изискванията на 

Възложителя, посочени в поканата за участие, както следва: 

1.1. За участника „РОЕЛ-98" ООД: 

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел I I от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 
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Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 

12 150.00 лв. , без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, като 

цената на артикула не надвишава цената на същият артикул, предложена в 

представената от участника ценова оферта в процедурата за сключване на Рамково 

№ СПОР-426/26.10.2015 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия", обособена 

позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия" за възлагане на 

централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната 

власт. 

1.2. За участника „МУЛТИКО 92" ООД: 

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел II от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 

11 310.00 лв. , без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, като 

цената на артикула не надвишава цената на същият артикул, предложена в 

представената от участника ценова оферта в процедурата за сключване на Рамково 

№ СПОР-426/26.10.2015 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия", обособена 

позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия" за възлагане на 

централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната 

власт. 

1.3. За участника Кооперация „Панда": 

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел И от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 

11 250.00 лв. , без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, като 

цената на артикула не надвишава цената на същият артикул, предложена в 

представената от участника ценова оферта в процедурата за сключване на Рамково 

№ СПОР-426/26.10.2015 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия", обособена 
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позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия" за възлагане на 

централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната 

власт. 

1.4. За участника „РОНОС" ООД: 

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел И от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 

10 950.00 лв. , без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, като 

цената на артикула не надвишава цената на същият артикул, предложена в 

представената от участника ценова оферта в процедурата за сключване на Рамково 

№ СПОР-426/26.10.2015 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия", обособена 

позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия" за възлагане на 

централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната 

власт. 

1.5. За участника „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД: 

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел И от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 

10 890.00 лв. , без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, като 

цената на артикула не надвишава цената на същият артикул, предложена в 

представената от участника ценова оферта в процедурата за сключване на Рамково 

№ СПОР-426/26.10.2015 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия", обособена 

позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия" за възлагане на 

централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната 

власт. 

I I . Комисията извърши класиране на офертите съгласно критерия за оценка 

„най-ниска цена", която е равна на сбора от единичните цени на конкретните 

артикули, умножени по техните количества. 

Крайното класиране на участниците се извърши във възходящ ред, като на 

първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно -

участникът, предложил най-висока: 

2 



Първо място - „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МА111ИН" ООД, с предложена от 

участника цена за изпълнение на поръчката 10 890.00 лева без ДДС. 

Второ място - „РОНОС" ООД с предложена от участника цена за изпълнение 

на поръчката 10 950.00 лева, без ДДС. 

Трето място - Кооперация „Панда" с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката 11 250.00 лева, без ДДС. 

Четвърто място - „МУЛТИКО 92" ООД с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката 11 310.00 лева, без ДДС. 

Пето място - „РОЕЛ-98" ООД с предложена от участника цена за изпълнение 

на поръчката 12 150.00 лева, без ДДС. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията: 

Р Е Ш И : 

I. Предлага на Възложителя следното класиране на участниците: 

Първо място - „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД, с предложена от 

участника цена за изпълнение на поръчката 10 890.00 лева без ДДС. 

Второ място - „РОНОС ООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката 10 950.00 лева, без ДДС. 

Трето място - Кооперация „Панда" с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката 11 250.00 лева, без ДДС. 

Четвърто място - „МУЛТИКО 92п ООД с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката 11 310.00 лева, без ДДС. 

Пето място - „РОЕЛ-98" ООД с предложена от участника цена за изпълнение 

на поръчката 12 150.00 лева, без ДДС. 

I I . Предлага на Възложителя да обяви за изпълнител на обществената 

поръчка участникът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МА111ИН" ООД, с предложена от 

участника цена за изпълнение на поръчката 10 890.00 лева без ДДС. 

Настоящият протокол и цялата документация, събрана в хода на провеждане 

на процедурата, да се представят на възложителя за вземане на решение. 

Председателят на Комисията закри заседанието. 

Дата на съставяне на протокола: 09.05.2016 г. 

Комисия: 

Председател: 

Членове: 
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