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                                         П Р О Т О К О Л   № 3 - А 

        От заседанието на Комисия, назначена за разглеждане, оценяване и 

класиране на подадените оферти за избор на доставчик на обществена 

поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: 

„Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, за нуждите на клоновете на „Студентски 

столове и общежития“ ЕАД, по десет обособени позиции”. 

 

На 11.03.2020 г. Комисията определена със Заповед № 15 от 21.02.2020г. 

на изпълнителния директор на  ССО  ЕАД, в редовния си състав, 

Председател:  

Пенка Павлова Савова – юрист, гл. юрисконсулт в  ССО ЕАД; 

Членове:  

 Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л „Финансов отдел” в ССО 

ЕАД; 

 Емилия Денчева Партинова – организатор „Вътрешен контрол  ССО 

ЕАД; 

в закрито заседание, в зала №216, от 14:00 часа започна разглеждане на 

ценовите предложения на допуснатите участници с Протокол №2 - А, по 

възходящ ред на обособените позиции, с номера: ОП № 2 и ОП №4.  



 

ПО ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

УЧАСТНИК  „ТРАНС КО  04“ ЕООД.  

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил обща 

сума в размер на 14 918.95 (четиринадесет хиляди, деветстотин и 

осемнадесет  лева и 95 ст.) лв., без включен ДДС,  за артикулите включени 

в обособената позиция, която предложена сума не е по-висока от 

прогнозната стойност определена от Възложителя.  

След изчисление на общата стойност в девета колона (стойност без ДДС), 

Комисията установи, че при изчислението, участникът е допуснал 

аритметична грешка, като е записал в ценовото си предложение, образец 

№11, че предлаганата от него обща цена за извършване на периодични 

доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за 

нуждите на клоновете на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, 

описани по видове, единични и общи цени с включени всички разходи, 

сумата 14 918.95 лева, без ДДС.  Изчисленията показват, че общата 

стойност, без ДДС, е в размер на 15 333.43 лева. 

Във връзка с описаните по-горе констатации, комисията предлага на 

Възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, 

офертата на „ТРАНС КО 04“ЕООД по обособена позиция №2. 

МОТИВИ: Макар, че в хода на проверката комисията квалифицира 

наличното в ценовото предложение на участника като аритметична 

грешка, същата създава обосновано съмнение относно волята на участника 

за предложената от него цена за изпълнение на поръчката. Наличието на 

противоречаща си информация в ценовото предложение на участника, на 

практика води до липса на конкретно и крайно волеизявление за цената на 

която този участник предлага да изпълни предмета на поръчката. В 

документацията на обществената поръчка не е предвидена възможност при 

установяване на аритметични грешки в ценовото предложение, комисията 

да ги отстранява и да допуска до оценка участници, в офертите на които са 



констатирани грешки. Единствените правомощия на комисията се свеждат 

до прилагане и стриктно съобразяване с обявените условия на 

Възложителя. 

Комисията за провеждане на процедурата, в качеството си на помощен 

орган, не е законово упълномощена да пренебрегва указанията на 

Възложителя и съответно да прилага собствени правила при допускане на 

отделните участници в процедурата. В конкретния случай, комисията не би 

имала законово основание да отстрани допусната от участника 

аритметична грешка и съответно да го допусне до участие в крайното 

класиране, поради липса на изричен запис в тази връзка в документацията 

за участие, както и поради това, че подобно действие би могло да бъде в 

противоречие с действителната воля на участника. Порокът в офертата на 

„ТРАНС КО 04“ЕООД  не може да бъде преодолян  чрез предоставяне на 

разяснения по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП, тъй като предлаганата от 

участника цена не попада в приложното поле на посочената разпоредба, 

доколкото по същество цената е предложението на участника за 

изпълнение на поръчката, а не посочени от него обстоятелства. Не е и в 

правомощията на комисията да преизчислява предложената от участника 

цена, тъй като формално би довело до промяна на ценовото предложение 

на участника, което е недопустимо на основание чл.104, ал.5 от ЗОП. 

 

УЧАСТНИК „ТОП ЕЛАНА“ООД 

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил общата 

сума в размер на 13 324.65 (тринадесет хиляди, триста двадесет и четири  

лева и 65 ст.) лв., без включен ДДС, за артикулите включени в обособената 

позиция, която предложена сума не е по-висока от прогнозната стойност 

определена от Възложителя.   

 



След направените констатации за ценовото предложение, което не може да 

участва в оценяването и класирането поради нередовност, Комисията 

оценява офертата на другия участник. 

Въз основа на горното, комисията класира участника „ТОП ЕЛАНА“ООД 

на първо място по степента на съответствие на офертата с предварително 

обявените условия от Възложителя по обособена позиция №2, като 

предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение с този 

участник. 

 

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

УЧАСТНИК  „ТРАНС КО  04“ ЕООД.  

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил общата 

сума в размер на 8 178.45 (осем хиляди, сто седемдесет и осем лв. и  45 ст.) 

лв., без включен ДДС, за артикулите включени в обособената позиция, 

която предложена сума не е по.-висока от прогнозната стойност 

определена от Възложителя. 

УЧАСТНИК „ТОП ЕЛАНА“ООД 

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил общата 

сума в размер на 10 544.05 (десет хиляди, петстотин четирдесет и четири 

лева и 05 ст.) лв., без включен ДДС,  за артикулите включени в 

обособената позиция, която предложена сума не е по -висока от 

прогнозната стойност определена от Възложителя. 

 

По всяко от така изброените предложения комисията извършва проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените от Възложителя условия и проверява наличието на 

обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП, дали съответното предложение в 

офертата на конкретен участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 



показател за оценка. След преглед на ценовите предложения на 

участниците по четвърта обособена позиция, Комисията установи, че 

ценовото предложение на участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД, е с повече от 

20 на сто по-благоприятно от  стойността на предложението на останалия 

участник по същия показател за оценка. 

Комисията прие Решение, преди да пристъпи към извършване на оценка по 

показател „Ценово предложение“ по четвърта обособена позиция, да 

поиска от „ТРАНС КО 04“ЕООД, участник по обособената позиция, на 

основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да представи подробна  писмена обосновка 

за начина на образуване на цените за изпълнение на обществената поръчка. 

В 5-дневен срок от получаване на искането, участникът следва да 

представи писмена обосновка запечатана в плик и адресирана до 

Комисията, на адрес: гр. София, Студентски град, бл.5, ет.2, деловодство 

 

На 16.03.2020 г., Комисията продължи своята работа, като установи, че на          

11.03.2020г. в съответствие с констатациите в настоящия протокол и в 

изпълнение на чл.72, ал.1 от ЗОП, до участника „ТРАНС КО 04“ЕООД е 

изпратено искане за представяне на подробна писмена обосновка относно 

начина на образуване на предложената от него цена. Писмото е изпратено 

на електронния адрес на участника, посочен в офертата му. Указаният срок 

за представяне на обосновката е 5 (пет) дни, считано от получаване на 

искането.  

В указания срок в деловодството на „Студентски столове и общежития“ 

ЕАД е постъпила обосновка  от участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД, с вх.№     

264/ 16.03.2020 г. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по 

отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 

ал.2, на които се позовава участникът. Императивното изискване на тази 

разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка на обосновката 

на участника не само за това дали в същата са обхванати възможностите, 

изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП от т.1 до т.5, но и дали представените 



доказателства обосновават предложението на „Транс Ко 04“ЕООД по 

показателя от методиката за оценка за обособена позиция №4. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка, комисията единодушно 

реши да приеме обосновката, поради пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, както и поради  приложените 

доказателства, обосноваващи  предложението на участника по показателя 

от методиката за оценка, при следните мотиви: 

МОТИВИ: 

          На първо място участникът посочва, че има богат опит в доставкатга 

на различните видове хигиенни материали, санитарни консумативи, 

дезинфектанти, пособия за почистване. Дружеството разполага с 

достатъчен ресурс за изпълнение на поръчката, а именно: автомобилен 

парк, търговски обекти и складови бази, в които поддържа големи 

складови наличности от предложените стоки. 

Факторите, които влияят върху формирането на предложените единични 

цени и дават възможност за предлагането на по-ниски такива, участникът 

посочва следните: 

„Транс и Ко 04“ЕООД ползва по-ниски доставни /покупни  цени, тъй като 

разчитга на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори, 

доставчици и производители, които му спестява евентуални надценки, 

възникващи от препродажбата на стоки. Участникът поддържа директни 

контакти с производители и е в договорни отношения с вносителите им за 

България. 

Всички предложени стоки се произвеждат при преференциални условия, 

което намалява цената с минимум 8%. 

Участникът поддържа складови наличности на стоките за дълъг период от 

време. Предпоставка е наличието на складови бази с голяма площ. 

2. Участникът посочва, че разполага с екип от висококвалифициран 

персонал, най-ново поколение софтуер за обработка на информация, 

търговски обекти и складови база, което същи намалява разходите за 

доставка и съхранение на готовите стоки. 



3. „Транс и Ко 04“ЕООД разполага с автомобилен парк, състоящ се от 

технически изправни закрити моторни превозни средства. Сочи, че 

специален договор със сервизиращите организации позволява да се сведат 

до минимум 12% разходите за ремонт и поддържка. 

Участникът е посочил, че всичко това с което разполага позволява да се 

намалят разходите за съхранение и доставка с 25%, тъй като в цената не се 

включват допълнителни разходи за услуги от външни доставчици. 

4.Като оригиналност на предложеното решение по отношение на 

доставките, участникът твърди, че е внедрило високотехнологичният 

софтуер Microsoft Navision който представлявал уникално по реда си 

техническо решение за България в сферата на дейност, сходна с предмета 

на поръчката. Чрез използването му се съкращава времето и разходите за 

престой на стоките в складовите помещения и елиминира на 100% риска от 

неправилна оценка на разходи, риск от набирането на грешни стоки, 

грешка в сроковете или в адресите за доставка. 

Посочва, че планираните нива на печалба са около 4-5%. 

Към обосновката се приложени следните документи: Сертификати за 

одобрение –2 бр., издадени на 16.07.2019 г.; Копия на регистрационни 

талони – 7 броя. 

Предвид горното, Комисията прие решение, да приеме обосновката, тъй 

като същата съдържа подробни обективни обстоятелства, доказващи 

икономичност, техническо и оригинално решение и наличие на 

благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника „Транс и КО 04“ЕООД. 

След приемане на писмените обосновки, комисията пристъпи към 

извършване на оценка по показател „Ценово предложение“ и класиране на 

участниците по Обособена позиция №4.  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4. 

Прегледът на ценовите предложения на участниците допуснати до 

оценяване и класиране, съгласно приетия от възложителя критерий за 

възлагане на поръчката  „най-ниска цена“ комисията класира участниците 



по степента на съответствие на офертите с предварително обявените 

условия на Възложителя, както следва: 

Първо място – „Транс КО 04“ЕООД – предложило цена 8178.45 лева. 

Второ място – „Елана“ ЕООД, предложило цена 10544.05 лева. 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да 

бъде сключен договор за доставка на  хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, с класирания участник „Транс Ко 04“ ЕООД. 

На основание чл.103 ал.3 ЗОП, комисията изготви настоящия протокол на   

23.03.2020 г. 

 

КОМИСИЯ:   1. Пенка Савова – подпис  

              

                        2. Илияна Бешкова –подпис 

  

                        3. Емилия Партинова - подпис 

 

Данните са заличени съгласно чл.36а от ЗОП. 


