
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1716/14.11.2014г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава 
осма „а” от ЗОП 

 

 На основание чл.14 ал.4 т.2 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в протокол от 
13.11.2014г. на комисия, назначена със Заповед №1581/24.10.2014г. и Заповед №1662/06.11.2014г за 
получаване, разглеждане и оценка на офертите за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава 
осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на 
Върховния касационен съд” 

 ОБЯВЯВАМ: 

І. Класирането на участниците в процедурата:  

 І-во място – „Офис Експрес Сървис” АД, с предлагана цена за доставка на канцеларски материали и 
офис принадлежности 18 334.08 (осемнадесет хиляди триста тридесет и четири и 0.08) лева с включен 
ДДС; 
 ІІ-ро място – „Офис Консумативи” ООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски материали и 
офис принадлежности 20 057.76 (двадесет хиляди и петдесет и седем и 0.76) лева с включен ДДС; 
 ІІІ-то място – „Перун ККБ” ЕООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски материали и офис 
принадлежности 20 989.60 (двадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет и 0.60) лева с включен 
ДДС; 
 ІV-то място – „Роел – 98” ООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски материали и офис 
принадлежности 21 220.56 (двадесет и една хиляди двеста и двадесет и 0.56) лева с включен ДДС; 
 V-то място – „Ронос” ООД, с предлагана цена за доставка на канцеларски материали и офис 
принадлежности 22 009.50 (двадесет и две хиляди и девет и 0.50) лева с включен ДДС. 

 
 ІІ. Определям участникът, класиран на първо място с най-ниска предложена цена за изпълнител на 
поръчката – „Офис Експрес Сървис” АД. 

 
 ІІІ. Отстранени участници: 

1. Кооперация „ПАНДА”, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. 
„Цариградско шосе” №139, с подадена оферта вх.№2/07.11.2014г.  

Мотиви: Предложението на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

Основание: Чл.30б от Правилата за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки във 
Върховния касационен съд, предвид резултатите от работата на комисията, отразени в протокол от 13.11.2014г. 
  

 С определения изпълнител да се сключи договор съгласно обявените условия и офертата на участника. 
Настоящето решение няма характер на индивидуален административен акт и не подлежи на обжалване 

по реда на ЗОП. 
 Решението да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за подписване на договор с 

определения изпълнител. Да се уведомят участниците, подали оферти в процедурата. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
КРАСИМИР ВЛАХОВ /п/ 

 Заместник на Председателя на ВКС, 
упълномощен със Заповед №212/19.02.2014г.  
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