
Утвърждавам: заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

(чл.-кор.проф. Христо Белоев) 

18.09.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 Днес, 16.09.2019 година, в град Русе, ул. „Студентска“ № 8, в Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, Централен корпус, кабинет № 1.330 комисията по 

провеждането на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява  по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:  

 „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за 

нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. Разград, 

Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи”; Обособена 

позиция 2: “Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по 

чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП ”, с реф. № 2019-003,  

 назначена със заповед №  1297/31.07.2019  година, след изтичане на срока за 

представяне на допълнителни документи от страна на участниците, се събра, за да 

продължи възложената й работа,  като се извършиха следните действия: 

1. Комисията констатира, че в определения от нея срок по протокол № 1 са  

постъпили следните документи: 

№ участник входящ номер и дата 

1. „Транс КО 04“ ЕООД  53000-132/03.09.2019 година 

4. „Офис престиж“ ЕООД  53000-121/02.09.2019 година 

 

2. Комисията реши, с оглед непредставянето на документи от страна на 

участниците „Офис груп БГ“ ЕООД и „Лъчезара – 91“ ООД  реши да не разглежда 

офертите на участниците и предлага на възложителя да отстрани участниците поради 

непредставяне на поисканата декларация – за комисията, респ. за възложителя не е 

възможно да се провери изпълнението на изискването на закона за участниците да не 

са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

 

3. След извършване на гореописаните действия комисията извърши оценка 

на подадените редовни оферти, както следва: 

3.1. Офертата на „Транс Ко 04“ ЕООД  е подадена за обособени позиции № 1 

и 2 и съдържа всички изискуеми документи. Техническото и ценово предложения са 

пълни и без аритметични грешки. Комисията извърши справка в Регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, като 

констатира, че участникът е вписан под № 287/30.03.2015 година. 

3.2. Офертата на „Офис престиж“ ЕООД е подадена за обособени позиции 

№ 1 и 2 и съдържа всички изискуеми документи. Техническото и ценово предложения 

са пълни и без аритметични грешки. Комисията извърши справка в Регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, като 

констатира, че участникът не е вписан  в регистъра. 



 

4. На 17.09.2019 година комисията извърши проверка на заявените от 

участниците обстоятелства по т. 5.3.1. и констатира, че участниците покриват 

изискването на възложителя. 

5. На 18.09.2019 година се извърши класиране на подадените оферти 

съобразно утвърдения от възложителя критерий „най – ниска“, както следва: 

5.1. Обособена позиция № 1 - „Транс Ко 04“ ЕООД  с ценово предложение от 

1487,69 лева на първо място; „Офис престиж“ ЕООД с ценово 

предложение от 1935,41 лева на второ място. 

5.2. Обособена позиция № 2 – „Транс Ко 04“ ЕООД  с ценово предложение от 

423,30 лева на първо място, при спазване на правилото на чл. 80 от ЗОП. 

 

6. Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на 

първо място участник по двете обособени позиции, при условията на направеното от 

участника ценово предложение за единични цени за изпълнение предмета на договора. 

 

 

Протоколът бе изготвен на 18.00.2019 година и бе подписан от членовете на 

комисията. 

 

Комисия: 

 

1. адв. Ралица Барашка:   заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 

2. Зорница Дочева:   заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 

3. Валерий Гегов:   заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


