
 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------ 

 

 

 

 

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност 

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

1 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

№ Рзз-3098 

гр. Пловдив, 20.07.2020 г. 

 На основание чл.108, т.1 от ЗОП и след като се запознах с цялата 

документация по провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис 

консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект 

BG05M2OP001-1.002-0005-C01,  открита с Решение Р33-1358 от дата 16.03.2020 г. 

на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0001 

по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност 

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”,   

включително и с резултатите от работата на Комисията по чл.103 от ЗОП, отразени 

в Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, 

разглеждането, оценката и класирането на офертите от  14.07.2020 г., утвърден на 

основание чл.181, ал.5 от ЗОП, по реда на чл.106 от ЗОП на 20.07.2020 г., от който 

е видно, че е спазен реда на Глава пета, раздел VIII от ППЗОП, че всички заседания 

на комисията са проведени съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП и утвърдената 

документация за участие, че класирането е направено съобразно обявения критерий 

за възлагане „най-ниса цена“, че  липсват нарушения и са изпълнени 

императивните разпоредби на ЗОП и ППЗОП във връзка с провеждането на 

процедурата до настоящия етап, както и при изцяло възприети мотиви на 

комисията, отразени в приложения Протокол  
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РЕШИХ: 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците по обособени позиции в 

проведеното публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ПУ 

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-

0005-C01,  открита с Решение Р33-1358 от дата 16.03.2020 г. на Ректора на ПУ 

„Паисий Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0001 по Проект 

BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана 

иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”,    както следва:  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ –  предложена цена 2 362,80 лв. без ДДС; 

2. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД– предложена цена 3184,50лв. без ДДС; 

3. ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД – предложена цена 3 670,20 лв. без ДДС; 

 

ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл.109 от ЗОП за изпълнител на обществената 

поръчка обособена позиция № 1 класирания на първо място участник 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. 

Мотиви: участникът отговаря на изискванията към лично състояние.  

Техническото предложение на същия съответства на техническото задание и 

отговаря на условията поставени от възложителя. Участникът е предложил най-

ниска цена за изпълнение на поръчката по тази обособена позиция.  
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 

1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ –  предложена цена 4 671,67лв. без ДДС; 

 2. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД – предложена цена 5 524,78лв. без ДДС; 

  3. „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД –  предложена цена 5840,25 лв. без ДДС; 

 4. „ТОНЕР СЪПОРТ“ ООД –  предложена цена 6 123лв. без ДДС; 

 5. „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД – предложена цена 8 125 лв. без ДДС; 

 

ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл.109 от ЗОП за изпълнител на обществената 

поръчка обособена позиция № 2 класирания на първо място участник 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. 

Мотиви: участникът отговаря на изискванията към лично състояние.  

Техническото предложение на същия съответства на техническото задание и 

отговаря на условията поставени от възложителя. Участникът е предложил най-

ниска цена за изпълнение на поръчката по тази обособена позиция.  

 

 II. С определеният за изпълнител участник, посочен в т. I от настоящото 

решение да се сключат договори при условията на чл.112 от ЗОП, при спазване на 

условията в посочената разпоредба и след влизане в сила на настоящото решение. 

III. НАРЕЖДАМ копие от настоящото решение да се изпрати в 

законоустановения срок до участниците в процедурата в деня на публикуването му 

в Профила на купувача.  
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