
Протокол 
                  Съставен на  основание  чл. 192 от Закона за обществените поръчки 

и    чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за  обществените  

поръчки 

                     Днес 15.09.2017г., в 14.00 часа ,в сградата на ВАС,бул.“Александър 

Стамболийски“№ 18, съдебна зала № 3,трети етаж, се проведе публично 

заседание комисията, определена със Заповед № 1454/15.09.2017г. на главния 

секретар на Върховния административен съд и определено длъжностно 

лице,на  основание чл.7,ал.1 от  ЗОП, съгласно заповед № 1271/14.08.2017г. на 

председателя на  ВАС, със задача да разгледа, оцени и класира офертите за 

изпълнение на обществена поръчка  на стойност по чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП, 

обявена с Обява Изх.№ 568/25.08.2017г. , с предмет "Изработване акцидентни 

материали   за нуждите  Върховния административен съд.“ 

                 Комисията започна работа в следния редовен състав:         

                 Председател : Красимира Георгиева – експерт –обществени поръчки 

на ВАС.   

                 Членове :  
                  1.Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел „ФС“на 
ВАС. 
                 2. Мария Кисьова- специалист- складово стопанство на ВАС. 
                 3.Бистра Мутафчиева-съдебен деловодител в служба“Съдебни 
деловодители“ на  ВАС. 
                 4.Анжела Иванова-съдебен деловодител  в служба“Съдебни 
деловодители“ на  ВАС. 
 
                  
                  Запознавайки се  с документите  за възлагане на обществената 
поръчка,комисията констатира следното: 
 
                   На 25.08.2017 г. на електронната страница на ВАС в раздел“Профил 
на купувача“е публикувана Обява Изх.№ 568/25.08.2017г., техническа 
спецификация и друга информация към обявата. В същия ден  на Портала на 
обществените поръчки в АОП е публикувана „ Информация за публикувана в 
профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 
от ЗОП под №  566/25.08.2017г. 
 
                  В Обява № 568/25.08.2017г. е обявен срок за получаване на оферти 
до 12.00 часа на 07.09.2017г.,като е посочено мястото, датата и часът на 
публичното отваряне на офертите. В определения  срок  за  получаване на 
оферти е постъпила само  една  оферта. С Информация за публикувана в 
профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3  
 



 
 
 
от ЗОП под №  589/08.09.2017г. е определен нов срок  до 12:00 часа на 
14/09.2017 г., на основание чл. 188,ал.2 от ЗОП. 
 
               I. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши 

следното: 

              1. На 15.09.2017 в 14.00 часа председателят на горепосочената 

комисия    прие   описа  от  входящия регистър на постъпилите  оферти, 

съдържащ данните по чл. 48,ал.1 от ППЗОП. 

              2. Председателят на комисията прочете Заповед № 1455/15.09.2017г. 

за назначаване членовете на комисията, както и входящия номер, дата,часът, 

имената на участниците подали оферти, съгласно описания подробно по-горе 

входящ регистър, след което съставът на комисията подписа и  декларации, 

съгласно чл.103,ал.2 от ЗОП и чл.51,ал.13 от ППЗОП. 

            3. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти, 

съгласно Обявлението за поръчката, а именно  до 12.00 часа   на 14.09.2017 г. 

е постъпила оферта  от „МКД-96“ ООД, с вх.№ 13712/07.09.2017 г.-11,49 ч.  

 
            
            На заседанието на комисията  присъства   упълномощен представител 
на „МКД-96“ ООД- г-жа Петя Дойчинова. 
 
           Всички членове на  комисията   попълниха декларации по чл.103,ал.2 от 
ЗОП във връзка с чл.97,ал.2 от ППЗОП. 
 
            Комисията и присъстващите  представителя на участника констатираха, 
че офертата е подадена в съответствие с чл.47, ал.2 от ППЗОП, в  
запечатана,непрозрачна опаковка. 
 
 
           Председателят на комисията пристъпи към отварянето й и обявяването 
на ценовото предложение на участниците ,  и  оповести: 
                1. Списък  на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата – в оригинал; 
              2. Техническо предложение- в оригинал; 
              3. Административни сведения- в оригинал; 
              4. Декларация по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП- 2 бр. оригинал; 
              5. Декларация по чл. 54,ал.1,т.3-5 от  ЗОП – 2 бр. оригинал;  
               6. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по 
66,ал.1 от Закона за обществените поръчки  - в оригинал; 
               7. Списък на основните договори –в оригинал и 3 бр. заверени копия 
на референции;    
             8. Ценово предложение – в оригинал; 



             9. Проект на договор – оригинал; 
              10. Декларация за приемане на  клаузите по проекта на договор- в 
оригинал; 
              11.Декларация по чл3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим  ,свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици- 2 бр. оригинал; 
         12. Декларация за срок на  валидност на офертата – 2 бр. оригинал; 
          13. Декларация за съответствие с изискванията по т.9.2.4 от указанията 
за участие- 2 бр. оригинал; 
         14. Списък с мостри- в оригинал; 
         15. Мостри – 1 пакет; 
         16. Декларация за извършена регистрация по ЗТР- 1 бр. оригинал; 
         17. Удостоверение за регистрация по ДДС и ЕИК- заверено  копие; 
         18. Пълномощно – нотариално заверено копие; 
         19. Декларация  на техническото оборудване- в оригинал; 
          20.Списък на лицата ангажирани с техническо осъществяване на 
поръчката- в оригинал; 
         21.Списък на лицата,които ще осъществяват доставянето- в оригинал; 
          22.Декларация, че дружеството няма да участва като подизпълнител в 
офертата на друг кандидат- оригинал; 
          23.Валиден сертификат на „МКД-96 ООД“ ISO 9001:2008 с обхват, 
покриващ предмета на  поръчката- заверено копие;  
          24.Сертификати /удостоверения за произход и качество на 
материалите,които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката/ и 
Протоколи за изпитване- заверени копия; 
        25.Декларация за включени всички разходи на изпълнителя- в оригинал; 
         26.Декларация,че изпълнението на услугата ще бъде извършено в 
съответствие с  Техническото задание- в оригинал; 
        27. Декларация за възможност за доставка- в оригинал; 
        28. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП- в оригинал; 
 
 
            Предлаганата цена  от участника  за изпълнение на Обособена позиция 
№ 1 „Изработване на  акцидентни материали“ е 217,13 лв. без ДДС. 
 
            Предлаганата цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 
№ 2“Подвързване на печатни издания“ е     23,52 лв. без ДДС.  
     
            С това приключи публичната част от заседанието на комисията 

 
            Членовете на комисията единодушно решиха следващото работно 
 заседание  на комисията  да се проведе  на  29.09.2017 от  15.00 часа. 
 
           
             II. В закрито заседание на 06.10.2017г., комисията, в същия състав 
продължи своята работа по проверка за съответствие с условията за участие. 
 
 



           Комисията провери представените  документи към офертата и 
информацията в  Заявлението  за участие за съответствие им с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на възложителя, 
Обявата и документацията за участие и установи следното: 
           
            В представените  към офертата декларации е декларирана липса на 
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП. 
           Участникът е представил списък на основните договори за извършване 
на услуги, които са индентични или сходни с предмета на поръчката, от които е 
видно че през последните 3 години от датата на подаването  на офертата 
дружеството има изпълнени  услуги,чийто предмет включва изпълнение на 
дейностите: печатане,книговезане, биговане рязане и довършителни услуги за 
изработка на печатни материали,документи,книговезки услуги и подвързване на 
печатни издания. 
           Дружеството притежава валиден сертификат за управление на 
качеството по  стандарт БДС ISO 9001:2008  с обхват на действие: изработка и 
доставка на печатни рекламни материали. 
           Участникът е представил сертификати за управление на качеството по 
изискванията на  ISO 9001:2008  и на:  производител на  целулозата и 
хартията;на производител на картон; на производител на самозалепващи 
филми/фолиа/, нарязани на рула и листове; на производител крафт /рипс/ 
хартии,гофрирани материали и целулоза; на производител на химизирани 
хартии, термохартии, фини хартии,декоративни услуги,хартии,мукава и картон; 
на производител на графична хартия и специални хартии;  и на производител 
на печатарски мастила,лакове и добавки. 
           Участникът е  декларирал, че притежава сертификати за произходи и 
сертификати за качество на материалите,които ще бъдат вложени за 
изработване на акцидентните материали. Представени са  протоколи от 
изпитване на материалите, издадени от акредитирана институция, които  
съответстват  с  техническите изисквания на възложителя. 
          Участникът е представил   декларация, че разполага с печатарски 
машини и техническото  оборудване за  изпълнение  на  дейностите:  печатане, 
книговезане, биговане рязане и довършителни услуги за изработка на печатни 
материали,документи,книговезки услуги и подвързване на печатни издания, 
транспортни средства за доставка и обучен персонал за полиграфическа  
дейност. Представил е списък на лицата ангажирани с техническото 
осъществяване на поръчката, включително и тези отговарящи за контрола и 
качеството на изпълнението. 
          Представени са мостри на артикулите от техническата спецификация, 
посочени от изпълнителя. 
           В оферта  на участника е предоставена съответната информация и 
документи, посочени от  възложителя за доказване на съответствието с 
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената 
информация и документи се доказва съответствието на участника с 
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор. 
          
           Комисията допуска участника до разглеждане на техническото 
предложение за обособена позиция № 1“ Изработване на акцидентни  
материали“. 
 



 
        Комисията след като  съобрази, че обособена позиция  №2 

„Подвързване на печатни  издания“ е запазена  от възложителя  за 

участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, но такива оферти не са постъпили,а е подадена оферта за 

участие в обособена позиция № 2 от  друго заинтересовано  лице „МКД-

96“ООД, на основание чл.12, ал.7 от ЗОП допуска офертата на участника 

за  разглеждане. 

        Комисията допуска участника до разглеждане на техническото 

предложение за обособена позиция № 2“ Подвързване на печатни 

издания“.  

 
 
             III. В закрито заседание на 20.10.2017г., комисията, в същия състав 
продължи своята работа по проверка за съответствие с изискванията за 
технически   и професионални  способности, и наличие на изискваните от 
възложителя мостри за обособена позиция № 1. 
 

Комисията след като разгледа техническото предложение на участника 
констатира следното:  

Техническото предложение на участника е оформено съобразно 
предложения от ВАС образец.   

 
            Комисията след като разгледа и изпробва  представените от участника  
мостри  за обособена позиция №1 установи следното: 
            Участникът е представил всички изисквани мостри  от възложителя по 
опис.                
            Предлаганите артикули : 
              
              Мостра по п.№ 5 Описна  книга  е във формат А3,  хартия –офсет, с 
двустранен  печат с твърди кориците на книгата,които са направени от устойчив 
материал и са залепени така,че книгата има широка разкриваемост, удобна е за 
работа и няма опасност  от разпадане на  книжното тяло, подвързията  
гарантира, че страници от твърдото тяло няма да бъдат загубени или  изчезнат  
и позволява да бъде съхранявана на малко място. 
             Мострата отговаря и съответства на техническите изисквания на 
възложителя, посочени в техническата спецификация. 
 
 
             Мостра по п. №1 Папка за образуване на административно дело е 
във Формат А4,с оширен  гръб, хартия – картон, твърди корици, прегъната с 
машинка за десет перфорации,към машинката има допълнително картонче. 
             Мострата отговаря и съответства на техническите изисквания на 
възложителя, посочени в техническата спецификация. 
 
 



            Мостра по п. № 2 Плик за кореспонденция е във формат 300/400/60 
мм, хартия- кафява, крафт, подсилена, самозалепващ, с едноцветен печат на  
възложителя, надписан по образеца на възложителя с черен шрифт.       
            Мострата отговаря и съответства на техническите изисквания на 
възложителя, посочени в техническата спецификация 
 
 
            
 
 
 
              Мостра по  п. № 2 Печатна бланка за дело-„Четвърти лист“ е във 
формат по образец, хартия- офсет,бяла, надписана по образец на възложителя 
с черен шрифт. 
              Мострата отговаря и съответства на техническите изисквания на 
възложителя, посочени в техническата спецификация 
 
 
              Техническото предложение на участника  съответства на 

изискванията на техническата спецификация поради което комисията 

допуска участника до оценяване  и класиране на предложението му за 

съответната позиция. 

             Решението  на комисията е взето единодушно. 

 
               IV.В закрито заседание на 03.11.2017г., комисията, в същия състав 
продължи своята работа по проверка  на съответствието с изискванията за 
технически   и професионални  способности, и наличие на изискваните от 
възложителя мостри за обособена позиция № 2. 
 

  Комисията след като разгледа техническото предложение на участника 
констатира следното:  

  Техническото предложение на участника е оформено съобразно 
предложения от ВАС образец.   

 
              Комисията след като разгледа и изпробва  представените от участника  
мостри  за обособена позиция №2 установи следното: 
            Участникът е представил  изискваните  мостри  от възложителя по опис.  
               
            Предлаганият артикул : 
              Мостра на подвързана от участника книга  е във формат А4, 
изработена  чрез пришиване и залепване ,с твърди гладки корици, 
компонентите на подвързията/материал на корицата,картони,вътрешен слой на 
картона,лепило за подвързията и прилепнали форзаци/ оформят завършена 
конструкция, подвързията  на книгата позволява да се правят ксерокопия без да 
се скриват вътрешните букви, книгата може да се съхранява на малко място.                   
             Мострата отговаря и съответства на техническите изисквания на 
възложителя, посочени в техническата спецификация 
 
 



             Техническото предложение на участника  съответства на 

изискванията на техническата спецификация поради което комисията 

допуска участника до оценяване  и класиране на предложението му за 

съответната позиция. 

             Решението  на комисията е взето единодушно. 
 
 
 
 
 

  V.В работно заседание  на 17.11.2017г. комисията, в същия  състав 

извърши  оценяване и класиране на допуснатия  участник. 

   Настоящата  обществена поръчка се възлага въз  основа на 

икономически най- изгодната оферта. Икономически най- изгодната оферта се 

определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно 

чл.70,ал.2,т.1 от ЗОП, изразяваща се в най-ниска предложена цена за  

изработка на акцидентните материали от съответните обособени позиции.           

Предвид изложеното комисията извърши оценка на допуснатия   участник,както 

следва: 

             За обособена позиция  № 1“ Изработване на акцидентни материали 

за нуждите на Върховния административен съд“ предложената цена  от 

„МКД-96“ ООД  е в размер на 217,13  лв./ двеста и седемнадесет лв. и 

тринадесет ст../ без ДДС. 

            За обособена позиция №2“Подвързване на печатни издания“ най-ниска  

цена  е предложена от участника „МКД-96“ ООД и е в размер на 19,60 лв. / 

деветнадесет лева и шестдесет  ст./ без ДДС. 

 

              Комисията  счита, че правилото на чл.72 от ЗОП, касаещо  

изискването за предоставяне на писмена обосновка при необичайно 

благоприятна оферта  не намира приложение  при разглеждане  на ценовото 

предложение на участника .   

  

              Представената  декларация  за конфиденциалност по чл. 102  от 

ЗОП от участника, с която той иска да не бъде разкривана информацията 

за единичните цени на отделните артикули, тъй като същите 

представляват чувствителна търговска тайна  свързана с 

ценобразуването,  не  може да бъде приета.  

 



             Оценката на предложението на участника и за двете обособени 

позиции се извършва на база критерия най-ниска предложена цена за 

изработка на  акцидентните    материали , която е  сбор от единичните 

цени на посочените  артикули , следователно същите подлежат на оценка. 

             На основание чл. 102,ал.2 от ЗОП, комисията реши да остави без 

уважение искането на участника за конфиденциалност на ценовото му 

предложение. 

            Решението на комисията е взето единодушно.         

            VI. Класиране на офертите по степента на съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. Офертата с 

предложената „най-ниска цена“ се класира на първо място. 

            Комисията предлага единодушно на възложителя следното класиране 

на допуснатите участници по степента  на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия: 

            За обособена позиция   № 1 „ Изработване на акцидентни 

материали за нуждите на Върховния административен съд“ 

 

             Първо място :“ МКД-96“ ООД,“, оферта с вх.№ 13712/07.09.2017 г.-

11,49 ч., с предложена най-ниска цена в размер на   217,13  лв./ двеста и 

седемнадесет лв. и тринадесет ст. / без ДДС. 

 

           За обособена позиция № 2“ Подвързване на печатни издания“:  

            Първо място:“ МКД-96“ ООД,“, оферта с вх.№ 13712/07.09.2017 г.-

11,49 ч., с предложена най-ниска цена в размер 19,60 лв. / деветнадесет лева 

и шестдесет  ст./ без ДДС. 

       

              VII.  Комисията предлага единодушно  на  възложителя   за  

изпълнител  на обществена поръчка за изработка на акцидентни  материали 

за нуждите  на ВАС по  Обособена позиция  № 1 „Изработване на акцидентни 

материали за нуждите на Върховния административен съд“ и по Обособена 

позиция № 2 „Подвързване на печатни издания“ да бъде определен „МКД-96“ 

ООД.  

 

              VIII. Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно предлага на 

възложителя за изпълнение на обществената поръчка за изработване на 



акцидентни материали за нуждите на ВАС Обособена позиция  № 1 

„Изработване на акцидентни материали за нуждите на Върховния 

административен съд“ и по Обособена позиция № 2 „Подвързване на печатни  

 

 

издания“ да бъде сключен с договор за изпълнение с „МКД-96“ 

ООД,участник класиран на първо място.  

Комисията приключи своята работа на 20.11.2017г. след което настоящият 

протокол, заедно  с цялата документация по поръчката се предава за 

утвърждаване на възложителя, съгласно чл. 97,ал.4 от ППЗОП. 

     

                       Комисия  :  
 
                              Председател : 

Красимира Георгиева –  експерт – обществени     поръчки на 
ВАС ………../п/………..      
                                           

                              Членове : 

 
                    1. Далина  Димитрова  – експерт- стопанска дейност в отдел            

„ФС“ на ВАС …/п/………………. 
 

2.  Мария  Кисьова -   специалист- складово стопанство на           
ВАС   …………/п/…………. 
 

                                3. Бистра Мутафчиева- съдебен деловодител в служба    
„Съдебни деловодители“ на ВАС ………../п/……… 

 
                                4. Анжела Иванова- съдебен деловодител в служба 
                                  "Съдебни деловодители“ на ВАС …………/п/…………  

 

 
 
УТВЪРДИЛ : 
 
Възложител : ……/п/………………… 

Александър Николов 

Главен секретар на ВАС и определено длъжностно лице 



 По чл. 7,ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 1271/14.08.2017г. 

 на  председателя на ВАС 

 Дата :20.11.2017 г.                                   

     Забележка: всички подписи са заличени, съгласно чл.2  от ЗЗЛД 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 


