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ПРОТОКОЛ 
 

от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на 
постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за доставка по реда на Глава 
осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: „Периодични доставки, зареждане и 
рециклиране на консумативи за копирна техника на Община Смолян“,  публикувана на 
сайта на община Смолян на интернет адрес:  http://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/32 – профил 
на купувача и на Портала за обществените поръчки под уникален код ID 9039406 

 

Днес 16.03.2015 г., в 09.00 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 
административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед № 391/05.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 
състав: 
   
 Председател:  
 Милена Хаджиева – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО 
 Членове: 
 

1. Стилиян Узунски – мл. експерт в дирекция „АИОиОМП” в община Смолян. 
2. Александър Коджов – мл. специалист в дирекция „АИОиОМП” в община Смолян. 
 
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 
2 – 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 
 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните  

 
К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 
1. Регистрирани предложения – 2 бр., както следва: 

 
№ 

 
Наименование на участника 

Регистрационен 
 номер на 
предложението 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване 
на 
предложени
ето 

1. 
 

„АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД ДЛ 001827 13.03.2015 г.               10:30 ч. 

 
2. 

„КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД    
 

ДЛ 001840 13.03.2015 г. 13:07 ч. 

 
2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  
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4. При отваряне на офертите не присъстваха участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица. 

5. След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в Изисквания към 
участниците и указания за подготовка на офертата - Приложение № 2 към публичната покана – 
действие, представляващо допускане до участие в процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  
Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП. Наличието и 
редовността на представените от участниците документи и съответствието с минималните 
административни и технически изисквания за допустимост са както следва: 

 
6.1. В документите на участника „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София не са налице 

липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 
От участника „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД,  гр. София са представени всички изискуеми 

от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на 
офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, и същите са редовни. Офертата на 
участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в т.2  
на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение 2 към 
публичната покана. 

6.2. В документите на участника „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, гр. Смолян не са 
налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, гр. Смолян са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, и същите са 
редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2  на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 2 към публичната покана. 

А. Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 

Р Е Ш И: 
 

Допуска до разглеждане на техническите и ценовите оферти в избор на изпълнител на 
поръчка за ДОСТАВКА по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с 
предмет: „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна 
техника на Община Смолян“ , следните участници: 
 

1. „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София  
2. „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, гр. Смолян 

 
7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите оферти на 

допуснатите участници, като бяха направени следните констатации: 
Председателят на комисията оповести предложените от участниците цени и срокове за 

изпълнение, като членовете на комисията се подписаха на техническите и ценовите предложения. 
Комисията провери пълнотата на ценовите и техническите оферти и верността и точността 

на извършените калкулации. 
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След като разгледа ценовите и техническите оферти и извърши, съответните изчисления и 
анализи, комисията направи следните КОНСТАТАЦИИ: 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА  „АТС - 

БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1, съдържащо 

разработени от участника: 
1. План за организиране на изпълнението на дейностите; 
2. Подробен времеви график; 
3. Описание на мерките за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците от дефинираните от възложителя 
рискове, които могат да настъпят при изпълнението на поръчката, включително 
мерките за мониторинг на риска и контрол на изпълняваните мерки. 

Оферта по същество: 
- Срок за изпълнение на всяка дейност 48 часа /словом: четиридесет и осем/ часа, 
считани от съответната заявка на възложителя.   
 

� План за организиране на изпълнението на дейностите; 
 

I.  При заявяване на оригинални или съвместими консумативи: 
Етап 1: Приемане на заявка се осъществява по телефон, факс или e-mail, като за 
удобство и на двете страни се приема таблицата от Ценовата оферта, като се посочва 
кой № артикул заявява Възложителя и какъв е вид „оригинален“ или „съвместим“. 

Етап 2: След въвеждане на поръчката в програмата на „АТС-България“ ООД се 
разпечатва документ „ клиентска поръчка „ в два екземпляра необходим на отдел склад 
за подготовка на заявката. 

Етап 3: След подготовката от страна на склада, същия е длъжен да подаде информация 
към търговския отдел с втория екземпляр от „клиентската поръчка“, като на него се 
поставя специален печат е код, дата и статус на заявката. 

Етап 4: Търговския отдел оформя документално заявката според изискването на 
Възложителя, например - издават се протоколи (най-малко в два екземпляра), издава се 
фактура за съответната стока и/или се издават съответните сертификати на стоката 
според изискванията. 

Етап 5: След оформянето на документите, отдел - склад е ангажиран да пакетира 
стоката, така че тя да бъде готова за безопасно транспортиране от точка А - „АТС- 
България“ ООД до точка Б - клиента. 

Етап 6: Отдел-Склад предава пакета и/или кашона със стока на Отдел - Логистика, 
които придвижват стоката до съответното крайно място. 
 

II. При заявяване на консумативи за зареждане или рециклиране: 

Етап 1: При заявяване на услуга „зареждане“ и „рециклиране“ на тонер касети е 
необходимо: 

• Подаване на заявка за зареждане/рециклиране по телефон, факс или e-mail от 
страна на Възложителя към Изпълнителя 

• Възложителя има ангажимента да подсигури правото на достъп до сградата или 
обекта, в който се намират празните касети или касетите за рециклиране на 
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Изпълнителя и да подготви касетите за транспортиране, а именно: 
Да събере всички касети на едно място 
Да ги комплектова - подреди в кашон, пакет или плик 
Да ги предаде на Изпълнителя; 

Етап 2: Касетите влизат в Отдел - Склад след направена справка от страна на техническо 
лице, дали изпратената стока съответства на предварителната подадена заявка от 
Възложителя. 

В случай, че съответства, стоката се придвижва до Отдел - Рециклиране със 
съответния документ „клиентска поръчка“ в два екземпляра - предварително пусната от 
Отдел - Търговски, след подаване на заявката от Възложителя. 

В случай, че несъответства стоката на документа, Отдел - Търговски поема 
ангажимента да се свърже с Възложителя и да отстранят неточностите взаимно. 
Етап 3: 

• Зареждането на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални 
устройства включва следното: 

1. Разглобяване и почистване на компонентите на касетата от остатъчния тонер; 
2. Зареждането й с тонер; 
3. Сглобяване на касетата 
4. Пакетиране 

• Рециклирането на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални 
устройства задължително включва следното: 
1. разглобяване, цялостна профилактика и почистване на компонентите на тонер 

касетата; 
2.отстраняване на остатъчния тонер; 
3. подмяна на компоненти - барабан,чип и др., 
4. зареждане с тонер; 
5. сглобяване на касетата 
6. пакетиране 

Етап 4: Търговския отдел оформя документално заявката според изискването на 
Възложителя, например - издават се протоколи (най-малко в два екземпляра), издава се 
фактура за съответната стока и/или се издават съответните сертификати на стоката 
според изискванията. 
Етап 5: След оформянето на документите, отдел - склад е ангажиран да пакетира 
стоката, така че тя да бъде готова за безопасно транспортиране от точка А - „АТС- 
България“ ООД до точка Б - клиента. 
Етап 6: Отдел - Склад предава пакета и/или кашона със стока на Отдел - Логистика, 
които придвижват стоката до съответното крайно място. 

 
� Подробен времеви график: 
І. При заявяване на оригинални или съвместими консумативи: 
 
Етап 1: Времетраене Отговорник 
Приемане на заявка на 
тел. 02 975 20 73, факс 02 075 22 85, е- 
mail: order@atsbulgaria.com = 5 мин. Търговски отдел 
Етап 2:   

Въвеждане на поръчката в програмата ~ до 30 мин. Търговски отдел 

Разпечатване на клиентската поръчката ~ 2 мин. Търговски отдел 

Събиране на стоката ~до 2 часа Складови работници 



                                  5

Етап 3:   

Запечатване на стоката = 30 мин. Складови работници 
Етап 4:   

Доставка на стоката до адрес на 
Възложителя = 24 часа Отдел Логистика 
 
II. При заявяване на консумативи за зареждане или рециклиране: 
 
Етап 1: Времетраене Отговорник 
Приемане на заявка на 
тел. 02 975 20 73, факс 02 075 22 85, е- 
mail: order@atsbulgaria.com = 5 мин. Търговски отдел 
Пристигане на куриер до адрес на 
Възложителя за да вземе касетите за 
зареждане или рециклиране ~до 2 часа Куриери 
Получаване на касетите от куриера в 
нашият офис и описване ~ до 12 час. 

Куриери/ 
Складов работник 

Етап 2:   

Въвеждане на поръчката в програмата ~ до 30 мин. Търговски отдел 
Разпечатване на клиентската поръчката ~ 2 мин. Търговски отдел 
Зареждане или рециклиране на описаните 
касети ~ до 3 часа Отдел Производство 
Етап 3:   

Запечатване на стоката = 30 мин. Складови работници 
Етап 4:   

Доставка на стоката до адрес на 
Възложителя = 24 часа Отдел Логистика 
 

� Управление на риска 
1. Времеви рискове - забава при изпълнение на дадена дейност /зареждане, рециклиране, 
доставка на оригинални или съвместими консумативи/, отклонения от представения 
график за дадена дейност, продиктувани от: - възникване на авария на техника или 
транспортно средство; или от отсъствие на лице/лица, ангажирани с изпълнението на 
договора или липса на даден консуматив в търговската мрежа. 

I. Възникване на авария на техника - техниката, с която разполага АТС България, 
за зареждане и рециклиране на съответната стока ( консуматив ) са така наречените 
работни станции, които са предназначени за индивидуална работа, т.е. един 
служител/една работна станция. АТС България разполага с девет служителя, които 
дневно обработват приблизително 900 бр. консумативи. Машините са на 85% 
автоматизирани и човешката намеса е ограничена. В случай, че настъпи повреда в 
една машина, останалите машини безпроблемно могат да поемат работата на 
неработещата до отстраняване на аварията. В случай, на електрическа авария, АТС 
България разполага с електрически генератор, който автоматично се включва при 
токов удар или прекъсване на електричеството. Така, работния процес не се нарушава 
и дневната норма на всеки служител е изпълнена. В отдела за рециклиране и 
зареждане на консумативи се прави периодичен мониторинг на риска, като основно 
се провеждат следните проучвания, на база на които се правят съответните оценки: 
профилактика на съоръженията, с които служителите работят ежедневно ( 
почистващи станции, почистващи прахосмукачки, машини за опаковане, 
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машини за разпределяне и бутилиране на тонер, кантари, поточна линия за 
пакетаж ) Всяко едно съоръжение е придружено с набор от документи наречено 
досие, което съдържа паспорт, инструкция за работа, инструкция за безопасност, 
информационен лист за сменяне на консумативи по съоръжението, график за 
извършване на профилактика от служител на оторизирана фирма имаща правото да 
обслужва съответните машини на територията на Република България. 
- периодично обучение на персонала работещ със съоръжението,( това е от 
значителна важност за АТС България , тъй като информираността и знанието на 
всеки служител работещ със съответната машина води до изключително намаляване 
на риска от непредвидени ситуации и грешки ), както и информиране за възможности 
за софтуерно надграждане в зависимост дали това се поддържа конкретната машина. 
- Използване на висококачествени материали за презареждане и рециклиране на 
консумативите. АТС България работи със световни лидери, производители на 
химичен тонер и части за рециклиране ( барабани, магнитни ролки, почистващи 
ножове, чипове, ресетери и др.) от ранга на LG и Tomoegawa, които техни продукти 
са предназначени за оборудването с, което разполага компанията. Строго се спазват 
инструкциите за работа и влагане на консумативните части в съответната тонер 
касета, в следствие на което риска от загуба на време, поради некачествени части е 
снижен до минимум. 

След провеждане на периодичното проучване се поставят съответните оценки 
на, както следва: 
1. След профилактика на съоръженията се попълват съответните документации в 

досиетата, като се отбелязват препоръки за взимане на превантивни мерки в случай, 
че е необходимо. Например - предстоящо сменяне на износена част, която би могла 
да доведе до авария на машината след определен период от време, или софтуерно 
надграждане за увеличаване на възможностите и оптимизиране на работния процес. 

2. След обучението на персонала се полагат съответните тестове/изпити в практическа 
среда, което позволява да се направи индивидуална преценка на възможностите на 
всеки един служител, и в случай че има неточности в изпълнението на поставената му 
задача, още в този процес се взимат превантивни мерки, като му се предоставят 
допълнителни материали и часове за усвояване на предстоящите му задачи. Така 
риска от объркване, поради незнание и некомпетентност се снижава до минимум, 
което води до срочно изпълнение на поставените задачи и отговорности. 

3. Складовите наличности, които се поддържат на консумативните материали се 
контролират от специализиран софтуер, който ежеседмично подава справка за 
необходимостите в склада, към съответния служител, който препраща заявките към 
доставчиците и така изградената система работи безотказно и липса на суровини и 
стоки необходими за презареждането и рециклирането на тонер касетите няма, което 
води до срочно изпълнение на поставените задачи и поети отговорности към клиента 
Политиката на управление на АТС България ООД е насочена към предлагане на 

функционални, висококачествени и екологосъобразни продукти, отговарящи на очакванията 
на заинтересованите страни и към запазване и разширяване на пазарните позиции. 

ІІ. Транспортни средства - АТС България разполага на 8 бр. лекотоварни 
автомобила, както и еквивалентен транспорт, които обслужват нуждите на клиентите. 
Избегнати са всички допустими рискове по отношение на срочното изпълнение на поетите 
ангажименти, зависещи от човешкия фактор, като наличност на транспортни средства, 
наличност на определения брой служители управляващи транспортните средства, както и 
съответната поддръжка на лекотоварните автомобили. Всеки автомобил е оборудван с 
необходимите резервни части, в случай, че настъпи непредвидена ситуация. Напомнят, че са 
предоставили Удостоверения, които доказват изпълнението на договори обвързани със 
срокове на доставки, намиращи се в цялата страна, на клиенти като Прокуратура на 
Република България, Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда - София и градовете 
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в страната, МБАЛ Братан Шукеров - гр. Смолян ( който, обслужват вече трета година). 
Съществуват рискове, които биха довели до неизпълнение на доставка, но те са така 
наречените форсмажорни обстоятелства, за които няма как да бъдат взети съответните 
превенции ( природни бедствия, война и т.н.) 
Ръководството на АТС България ООД официално декларира своята политика по управление, 
изхождайки от убеждението, че просперитета и бъдещето на дружеството зависят от 
удовлетвореността, доверието и благополучието на клиентите. 
 
При отсъствие на лице/лица ангажирани с изпълнението на договора – При сключване 
на договор се определят лица, които ще обслужват съответните заявки и ще проследяват 
целия процес до неговото приключване. Лицата, които се определят, като отговорници по 
даден договор са няколко според сложността и изискването на Възложителя. На всяко лице е 
предвидено второ такова (заместник), което при ситуации, като болест или отсъствия по 
други причини поема адекватно всички незавършени заявки и отговорности поети от 
първото лице. Заместника е в течение на всички действия, които са извършени до момента и 
предстоят да се извършват по дадения ангажимент. Информираността между персонала е от 
изключителна важност, на която държи и следи прецизно Ръководството на компанията. 
Така времевия риск е снижен до минимум. 
2. Липса/педостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна 
на Възложителя или други лица, имащи отношение към изпълнението на настоящия договор 
-възникване на грешки при подаване/приемане на дадена заявка 

- В случаите, когато това е продиктувано от страна на Възложителя, в конкретика, 
когато лице отговарящо за изпълнението на договора, не подава адекватна заявка 
и/или има объркана заявена стока и/или не се подсигури трето лице, което да приеме 
съответната стока и/или Възложителя има събитие, за което не е уведомен 
предварително Изпълнителя ( празник, делегация и др.), отговорността по срочното 
изпълнение на доставката изцяло се поема от страна на Възложителя, който ще бъде 
уведомен в писмен вид от Изпълнителя за създалата се ситуация и възпрепятстването 
му да направи доставката в срок. В следствие, на което по усмотрение на 
Възложителя, ще наложи мерки, които да са с характер на превантивност с цел 
избягване на други такива ситуации. 

3. Риск от некачественост/неогодност на зареден консуматив - възникване на 
обстоятелства, които водят до некачественост или негодност за ползване на даден 
зареден/рециклиран консуматив и необходимост от подмяната му с годен за ползване 

В случаите, когато има дефектирал консуматив (като вероятността за това е почти 
минимална), то консуматива бива подменян с качествен такъв изцяло за сметка на 
компанията, като това се случва в минимални срокове съобразени с безпроблемната 
работа на Възложителя, тъй като за АТС България е приоритетно доверието и 
благополучието на клиента. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „АТС - 
БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 
• Предлагана обща единична цена без ДДС:  
22 437,76 лева / словом двадесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 
седемдесет и шест стотинки / без ДДС,  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА  
 „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, гр. Смолян: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1, съдържащо 

разработени от участника: 
1. План за организиране на изпълнението на дейностите; 
2. Подробен времеви график; 
3. Описание на мерките за предотвратяване на настъпването и/или 
минимизиране/елиминиране на последиците от дефинираните от възложителя 
рискове, които могат да настъпят при изпълнението на поръчката, включително 
мерките за мониторинг на риска и контрол на изпълняваните мерки. 

 
Оферта по същество: 
- Срок за изпълнение на всяка дейност 12 часа /словом: дванадесет/ часа, считани 
от съответната заявка на възложителя.   
 

� План за организиране на изпълнението на дейностите; 
 
1.Представяне на участника 
Фирма „Контракс – Смолян“ ЕООД е създадена през 2004 година със седалище в гр. Смолян. 
„Контракс-Смолян“ ЕООД е франчайз партньор на „Контракс“ АД, която е една от водещите 
фирми за системна интеграция в България. Като такъв, „Контракс - Смолян“ ЕООД е 
участвала в реализирането на много проекти от национално значение.  

Основната дейност на фирмата е насочена към комплексни решения в сферата на 
информационните технологии, асемблиране на компютърни системи, изграждане на локални 
мрежи, продажба на лицензиран софтуер и сервиз на компютърна и копирна техника. 

Развиват се в областта на системната интеграция, дистрибуция, инженеринг и 
аутсорсинг. С богатото портфолио от продукти, услуги и с екип от висококвалифицирани 
специалисти, с чиято помощ предлага интегрирането на сложни по състав и структура 
информационни системи. Благодарение на активната си дейност, фирмата е придобила 
множество сертификати и признанието на клиентите си.  

В „Контракс – Смолян” ЕООД разгръщат потенциала си на база създаване и 
поддържане на дълготрайни контакти с клиенти, непрекъснато обновяване на продуктовата 
гама от високотехнологични продукти, конкурентни цени, комплексно обслужване, отлична 
вътрешна организация, квалифициран и отлично мотивиран екип поддържащ отлични 
контакти с клиенти и партньори, на което се дължи успеха на фирмата. 

Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти – дипломирани инженери, 
техници, икономисти, с богат опит в областта на компютърните технологии, осигуряващи 
компютърно оборудване с гарантирани параметри, бързи и качествени инженерингови 
услуги, висококачествени консумативи. 

Мисията на фирма „Контракс – Смолян“ ЕООД е да осигурява на своите клиенти 
висококачествени продукти и услуги, изцяло съобразени с техните потребности. 

След проведено проучване от фирма „Изследователски център на клиентските 
мнения“ ЕООД, „Контракс - Смолян“ ЕООД е отличена със Сертификат „Коректна фирма“ 
2015. Този сертификат се признава на предприемачи, характеризиращи се с безупречна 
репутация и етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към 
задълженията, спрямо своите клиенти и контрагенти.  
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С масовото навлизане на лазерните принтери в експлоатация голяма част от дейността 
на „Контракс – Смолян“ ЕООД е свързана и с рециклирането на тонер касети и доставката на 
оригинални и съвместими консумативи за принтери и мултифункционални устройства. 
Сервиза разполага с машина за събиране на остатъчен тонер.  Има сключен договор с фирма 
„Екологика“, която е рециклираща технологична фирма и притежава разрешително за 
дейности с отпадъци и осигурява всички услуги, необходими за правилното рециклиране на 
приетите отпадъци съгласно всички технически и екологични изисквания. Също така са 
оторизирани от фирма „Фрекълз“ ЕООД за събиране на отработени/празни тонер касети за 
лазерни и мастилено-струйни принтери. Фирмата осигурява политика по качество на 
управление, контрол и въздействие върху аспектите на околната среда, здравето и 
безопасността при работа. 

Силата на сервиза на „Контракс – Смолян“ ЕООД е бързата и комплексна намеса, 
както на място при клиента, така и в сервизната база, където работят висококвалифицирани 
сервизни специалисти, обучени и сертифицирани от техните партньори и производители. 

Отдела обслужва принтери, копирни и факс машини, многофункционални устройства, 
скенери, сървъри, телефонни централи,  преносими и настолни компютърни системи на 
водещи производители в световен мащаб. Фирмата работи съвместно с мрежа от партньори в 
цялата страна.  

Едни от най – важните елементи от фирмената политика в историята на „Контракс – 
Смолян“ ЕООД са коректното обслужване на клиентите, бързата доставка на поръчаните 
продукти и изгодните ценови условия. 

2. Описание на процеса 

2.1 Базова информация: 
След подписване на договора за изпълнение, „Контракс-Смолян“ задълбочено ще 

анализира количествата и видовете оригинални консумативи, както и видовете тонери и 
резервни части, необходими за зареждане и рециклиране на консумативите. 

2.2.  Материално осигуряване на процеса: 
- определяне на минимално допустимите нива на консумативи в склада на 

„Контракс-Смолян” ЕООД; 
- изготвяне на поръчка за първоначално зареждане на склада с консуматив, 

необходим за изпълнение на договора; 
- осигуряване на необходимите консумативи в склада на Контракс; 
- с помощта на Възложителя изготвяне на списък на устройствата по 

вид/модел/марка, включващ и локацията, където се намират, необходим за 
уточняване на вида и броя устройствата. 

2.3. Организационно осигуряване на процеса. 
- създаване на алгоритъм за справки на наличности на консумативи и 

тяхното сравнение с минимално допустимите нива в склада; 
- дефиниране на системи за мониторинг, контрол и управление на 

консумативите. 
2.4. Контрол и справки на процеса. 

- периодичен контрол върху наличностите на консумативи в склада на 
„Контракс-Смолян” ЕООД; 
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- ежедневна справка за доставените консумативи. В резултат от ежедневните 
справки се извършват ежедневни поръчки за допълване на склада с 
необходимите консумативи; 

- ежедневен контрол на изпълненията на дейностите на процеса, в това число 
контрол върху спазването на времената на изпълнение на заявките; 

- седмичен контрол на изпълнението на процеса, чрез изготвяне на справка за 
общото количество изпълнени заявки. 

2.5. Първоначална регистрация: 
- получаване на заявката от Сервизния координатор и регистриране в 

системата; 
- проверка на информацията; 
- в случай, че информацията не е достатъчна – обаждане до Възложителя, 

извършване на диагностика и определяне на проблема. 
Всички заявки могат да се изпращат от Възложителя по електронна поща на адрес 

office@kontrax-smolyan.bg, на факс 0301 / 63-603 или чрез телефонно обаждане на номер 
0301 / 63-603. 

В заявката задължително се посочват всички необходими данни за заявката, в т. ч.  
марка и модел на устройството, което се нуждае от консуматив, номер на стая, в която се 
намира устройството, лицето, което е заявило необходимостта от консуматива. 

2.6. Изпълнение на заявки за доставки. 
Получената заявка за доставка, чрез съобщение или телефонно обаждане от 

Възложителя, се приема от Сервизния координатор. След това сервизния координатор 
насочва заявката към съответния сервизен специалист от сервиза. Сервизния специалист 
започва изпълнение на заявката, като получава от склад необходимите консумативи. 

В случай, че по време на изпълнението се случат събития които изваждат заявката от 
нейния нормален ход на изпълнение, сервизния специалист уведомява сервизния 
координатор, за да може да се предприемат допълнителни действия за предотвратяване на 
възможности за закъснение на изпълнение на заявката. 

Конкретни дейности, които се предприемат от сервизния специалист за изпълнение на 
заявката в нейния нормален ход са: 

Дейност 1:  Зареждане и доставка на консуматив: 
� Получаване на автомобил от Сервизния специалист за посещението до 

адреса на Възложителя; 
� Посещение на адреса на Възложителя; 
� Получаване на консуматива за зареждане от служител на Възложителя; 
� Уточняване на специфични подробности, относно зареждането на 

конкретния консуматив; 
� Транспорт обратно до сервизния център; 
� Паралелно с дейността по получаването на консуматива за зареждане, 

сервизния координатор подготвя и изписва от склад необходимите 
материали за извършване на конкретната дейност; 

� Извършване на необходимите дейности по зареждане на консуматива: 
- основно разглобяване на тонер касетата;  
- пълно почистване на всички отделни компоненти;  
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- вакуумно изсмукване на всички отпадъци, събрали се в 
контейнера за отпадъчен тонер; 
- тонер касетата се пълни с точно определен вид тонер и точно 

определено количество тонер необходим за отпечатването определения 
брой страници даден от производителя ; 
- сглобяване на тонер касетата; 
- отпечатване на тестова страница със заредения консуматив за 

проверка на качеството; 
- поставя се в кутия с надуваема опаковка с цел предпазване от 

механична повреда;  
- надписва се с цел предотвратяване на грешки при доставка; 

� Доставка на заредения консуматив до адреса на Възложителя; 
� Предаване на консумативите на служител на Възложителя; 
� Попълване и подписване на необходимите документи. 

Дейност 2:  Рециклиране и доставка на консуматив: 

� Получаване на автомобил от Сервизния специалист за посещението до 
адреса на Възложителя; 

� Посещение на адреса на Възложителя; 
� Получаване на консуматива за рециклиране от служител на Възложителя; 
� Уточняване на специфични подробности, относно рециклирането на 

конкретния консуматив; 
� Транспорт обратно до сервизния център; 
� Паралелно с дейността по получаването на консуматива за рециклиране, 

сервизния координатор подготвя и изписва от склад необходимите 
материали за извършване на конкретната дейност; 

� Извършване на необходимите дейности по рециклиране на консуматива: 
- основно разглобяване на тонер касетата;  
- пълно почистване на всички отделни компоненти;  
- вакуумно изсмукване на всички отпадъци, събрали се в 

контейнера за отпадъчен тонер; 
- подмяна на фоточувствителен барабан и нож; 
- подмяна на други основни компоненти (когато това е 

необходимо); 
- тонер касетата се пълни с точно определен вид тонер и точно 

определено количество тонер необходим за отпечатването определения 
брой страници даден от производителя ; 
- отпечатване на тестова страница със рециклирания консуматив за 

проверка на качеството; 
- поставя се в кутия с надуваема опаковка с цел предпазване от 

механична повреда;  
- надписва се с цел предотвратяване на грешки при доставка; 

� Доставка на рециклирания  консуматив до адреса на Възложителя; 
� Предаване на консумативите на служител на Възложителя; 
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� Попълване и подписване на необходимите документи. 
Дейност 3:  Доставка на оригинален или съвместим консуматив: 

� Получаване на автомобил от Сервизния специалист за посещението до 
адреса на Възложителя; 

� Изписване на консумативите за получаване от склада; 
� Получаване на консумативите от склад; 
� Доставка на консумативи до адреса на Възложителя; 
� Предаване на консумативите на служител на Възложителя; 
� Попълване и подписване на необходимите документи. 

 
� Подробен времеви график, отразяващ всичките видове работи, както и 

разпределението на техническия и човешки ресурс: 
 
За дейност 1: 

№ 
Дейности включени в предмета на 

поръчката 
Ангажиран човешки 

ресурс 
Времетраене 

1. 
Получаване на автомобил от Сервизния 
специалист за посещението до адреса на 
Възложителя; 

Сервизен координатор / 
Сервизен специалист 

0.5 ч. 

2. Посещение на адреса на Възложителя; Сервизен специалист 1 ч. 

3. Получаване на консуматива за зареждане 
от служител на Възложителя; 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

4. 
Уточняване на специфични подробности, 
относно зареждането на конкретния 
консуматив; 

Сервизен специалист 1 ч. 

5. Транспорт обратно до сервизния център; Сервизен специалист 0.5 ч. 

6. Извършване на необходимите дейности 
по зареждане на консуматива; 

Сервизен специалист 5 ч. 

7. Доставка на заредения консуматив до 
адреса на Възложителя; 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

8. Предаване на консумативите на служител 
на Възложителя. 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

9. Попълване и подписване на необходимите 
документи. 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

10. Необходим резерв при забава на някои от 
операциите. 

 2 ч. 

 
Общо време за извършване на цялата 
дейност: 

 
12 часа 

 
За дейност 2: 

№ 
Дейности включени в предмета на 

поръчката 
Ангажиран човешки 

ресурс 
Времетраене 

1. Получаване на автомобил от Сервизния 
специалист за посещението до адреса на 

Сервизен координатор / 
Сервизен специалист 

0.5 ч. 
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Възложителя; 

2. Посещение на адреса на Възложителя; Сервизен специалист 1 ч. 

3. 
Получаване на консуматива за 
рециклиране от служител на 
Възложителя; 

Сервизен специалист 0.5 ч.  

4. 
Уточняване на специфични подробности, 
относно рециклирането на конкретния 
консуматив; 

Сервизен специалист 1 ч. 

5. Транспорт обратно до сервизния център; Сервизен специалист 0.5 ч. 

6. Извършване на необходимите дейности 
по рециклиране на консуматива; 

Сервизен специалист 5 ч. 

7. Доставка на рециклирания консуматив до 
адреса на Възложителя; 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

8. Предаване на консумативите на служител 
на Възложителя. 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

9. Попълване и подписване на необходимите 
документи. 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

10. Необходим резерв при забава на някои от 
операциите. 

 2 ч. 

 
Общо време за извършване на цялата 
дейност: 

 
12 часа 

 
За дейност 3: 

№ 
Дейности включени в предмета на 

поръчката 
Ангажиран човешки 

ресурс 
Времетраене 

1. 
Получаване на автомобил от Сервизния 
специалист за посещението до адреса на 
Възложителя; 

Сервизен координатор / 
Сервизен специалист 

0.5 ч. 

2. Получаване на консумативите от склад Сервизен специалист 1 ч. 

3. Доставка на консумативите до адреса на 
Възложителя 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

4. Предаване на консумативите на служител 
на Възложителя. 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

5. Попълване и подписване на необходимите 
документи. 

Сервизен специалист 0.5 ч. 

6. Необходим резерв при забава на някои от 
операциите. 

 2 ч. 

 
Общо време за извършване на цялата 
дейност: 

 
5 часа 
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Представен е и подробен времеви график на изпълнение на доставките в графичен вид – 
диаграма на Гант. 
 

� Описание на мерките за предотвратяване на настъпването и/или 
минимизиране/елиминиране на последиците от дефинираните от 
възложителя рискове: 
 

I.  Управление на риска 
 
Рискът е събитие или условие, при което наличие за реализация може да има отрицателен 
ефект върху изпълнението на договора. 
Управлението на риска е съвкупност от процеси на идентификация, оценяване реакция на 
събития, наблюдения и управление, и отчитане на резултати и произтичащите от това мерки, 
имащи за цел минимизиране на влиянието им върху изпълнението на договора. 
„Контракс-Смолян“ ЕООД работи по утвърдена и доказала своята ефективност методология 
за управление на риска. 
В процеса на изпълнение на договора ще се осъществява постоянна обратна връзка с цел 
минимизиране на възникналите рискове. Ще се предлагат конкретни решения на база добри 
практики за преодоляване/ намаляване на влиянието на определени рискове или 
формирането на нови такива.  
При оценка на рисковете са взети предвид следните предпоставки: 

• Ефективно сътрудничество през  цялата продължителност на съответния 
договор между Изпълнителя и Възложителя. 

• Предоставяне на качествена услуга, (tailor-made) спрямо специфичните нужди 
на Възложителя; 

• Много добро познаване на същността на работа на Възложителя както и 
инсталираната печатаща техника, в резултат от дългото съвместно 
сътрудничество; 

• Натрупан опит в работата по сходни дейности и при предоставянето на услуги 
със сходен обхват; 
 

1. Времеви рискове: 
 

№ Описание на риска 

Предварително планирани мерки за предотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска 

1 

Възникване на авария 

на техника или 

транспортно средство 

� Фирмата разполага с два броя сервизни автомобила, които 

ще са на разположение, съобразно графиците за доставки; 

� При евентуална липса на сервизен автомобил, сервизния 

специалист ще изпълнява заявката с нает автомобил. 

� Разстоянието между сградата на Възложителя и склада на 

Изпълнителя е 2.6 км., което означава приблизително 31 мин. 

пешеходно разстояние. При липса на друга възможност, 

представител на Изпълнителя ще извърши доставката пеша. 

� В случай на възникване на проблеми с доставката на 

интернет или телефон за получаване на заявката:  „Контракс – 

Смолян“ ЕООД използва два независими един от друг доставчика 

на интернет и телефонна услуга (Еском и Виваком). При отпадане 

на интернет услугата ще бъде използвана телефонната услуга за 

получаване на заявката по факс; 

� В случай на повреда със стационарния компютър сервизния 
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координатор ще използва резервен преносим, на който са 

направени предварително всички необходими настройки за 

изпълнение на заявката. 

2 

Отсъствие на 

лице/лица, ангажирани 

с изпълнението на 

договора 

� „Контракс-Смолян“ ЕООД разполага със сервизен 

координатор и трима сервизни специалисти към които може да 

бъде пренасочена заявката. 

� Ще се въведе система за гъвкаво планиране на отпуските;  

� Забавянето, поради липса на ресурс, ще се предотврати 

чрез стриктно планиране на дейностите и своевременно 

обработване на постъпилите заявки; 

� При наличие на непредвидени обстоятелства, касаещи 

ресурсната обезпеченост, заявката ще се поеме от Управителя на 

фирмата който има необходимата квалификация и 

необходимите умения за извършването на дадената дейност. 

3 

Липса на даден 

консуматив в 

търговската мрежа 

� Прилагане на гъвкаво планиране в рамките на договора 

което ще бъде направено в хронологична и логическа 

последователност , в резултат на което ще се поддържа 

необходимото количество консумативи и резервни части на склад. 

По този начин  ще се гарантира изпълнението на договора в 

посочените срокове; 

� При евентуална липса на консуматив, „Контракс-Смолян“ 

ЕООД ще осигури за своя сметка оборотно устройство от същия клас 

до момента на доставка на липсващия консуматив или резервна 

част за зареждането му; 

� Поддържане на поне два независими канала за доставка във 

всеки един момент. По този начин ще се осигури резервираност и 

ще се минимизира риска от липса на консумативи; 

� В случай, че доставката на консуматива се окаже 

невъзможна, поради независещи причини от Изпълнителя и 

Възложителя, ще се проведат срещи  с отговорните за доставките 

лица за провеждане на консултации за замяна на устройството с 

ново. 

- Дейност за мониторинг:  
В резултат от дългогодишния си опит в доставката на консумативи, Контракс-Смолян 

ЕООД ще анализира детайлно динамиката и темповете, с които се предвижда да се правят 
заявки за доставки, както и необходимостта от предстоящи големи доставки на консумативи 
(например по-време на избори). След анализа, ще се извърши прецизно планиране и след 
съгласуване с Възложителя, за своя сметка Изпълнителят ще поддържа необходимото 
количество от конкретните видове консумативи. 

 Мониторингът по отношение на целият процес от постъпване на заявка за доставка, 
през обработката и изпълнението й, ще се извършва от оторизирано лице с опит в подобен 
тип дейности. С цел постигане на максимално ниво на удовлетвореност и за да се гарантира 
ефективността на работата, след всяка заявка ще се изисква служителят на Изпълнителя да 
прозвънява и да получава обратна информация от Възложителя за коректността на 
доставката. 

Ще се извършва постоянен мониторинг на бюлетините и информацията, относно 
доставките на тонери. Дружеството има споразумение с дистрибуторите да бъде 
уведомявано за всякакви предстоящи липси на консумативи и резервни части необходими за 
зареждането и рециклирането на консумативи. 

Абонирани са към производителите на консумативи да бъдат уведомявани за всякакви 
предстоящи сътресения на пазара, възникнали по различни причини. 
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- Дейност за контрол: 
Ежеседмично ще се контролират складовите наличности и ще се осигурява 

необходимия минимум от консумативи, съобразно предварителните планове и графици.  
Ще се извършва периодичен контрол на доставчиците за всеки вид консуматив. По 

този начин ще се ограничи рискът от забавяне и евентуални логистични проблеми. 
Ще се извършва контрол на графика за ползване на платения годишен отпуск от 

служителите така, че да се осигури винаги да има двама Сервизни специалиста на 
разположение; 

Ще бъде извършван ежемесечен контрол на устройствата и стаите, в които са 
инсталирани. Целта е Изпълнителя да има актуален списък, който правилно да отразява в коя 
стая какво устройство има инсталирано, за да може да се минимизира процента на 
сгрешените заявки от страна на Възложителя; 

Освен извършването на годишни технически прегледи „Контракс-Смолян“ ЕООД, ще 
извършва тримесечни периодични прегледи в предварително избран автомобилен сервиз за 
извършване на прегледи на транспортните средства използвани за доставката на 
консумативите; 

 
2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от страна 

на  Възложителя или други лица: 
 

№ Описание на риска 

Предварително планирани мерки за предотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска 

1 

Липса/недостатъчно 

съдействие, 

координация и 

получаване на  

информация от страна 

на  Възложителя или 

други лица 

� Съгласуване с Възложителя на план и подход за обмен на 

документи и информация; 

� Определяне на отговорни служители от двете страни, както 

и нива за ескалация при възникнали проблеми; 

� Документиране на взетите решения и приемственост на 

изготвяното решение; 

� Непрекъснато и цялостно управление на заинтересованите 

страни (stakeholders management) по време на изпълнение на 

целия договор, включително на всички организационни нива; 

� Включване на допълнителен експерт, подпомагащ 

следенето на срокове и двустранния поток от документи; 

� Като част от проектната документация, е необходимо да 

бъде предоставен списък с разпределението на устройствата по 

стаи и служители, включващ мобилните им телефони; 

� При липса на отговорния служител, определен в договора 

да предостави консуматива за зареждане/рециклиране от страна 

на Възложителя, сервизния специалист се обръща към служителя 

за когото е предназначен консуматива и го получава от него; 

� При необходимост се търси системния администратор на 

Възложителя за оказване на съдействие или се ескалира, съгласно 

предварително определените нива; 

� При липса на празен консуматив, Контракс – Смолян ЕООД 

осигурява оборотен съвместим консуматив до предоставянето му 

от страна на Възложителя; 

� При необходимост се осигурява оборотно устройство с 
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пълен консуматив до предоставянето  на този, който ще бъде 

зареден/рециклиран или доставен оригинален; 

� При приемането на всяка заявка за рециклиране, 

оторизираното лице от страна на Изпълнителя напомня на 

подаващия заявката празният консуматив да бъде подготвен за 

предоставяне. 

 
- Дейност за мониторинг:  

 „Контракс-Смолян“ ЕООД ще извършва мониторинг и ще води статистика за броя на 
сгрешените заявки в своята система за контрол. Ако сгрешените заявки надвишат 10% от 
общия брой, тогава се задължават да извършат обучение на отговорните служители от страна 
на Възложителя за по-добро разпознаване на съответните консумативи, както и обучение за 
извършване на правилен анализ  дали консумативите са за зареждане или за рециклиране; 

- Дейност за контрол: 
Контролът по отношение на комуникацията между заинтересованите страни трябва да се 
осъществява постоянно и двустранно. Важна част от дейността на Изпълнителя е обратната 
информация, която ще се събира и отчита периодично.  
Документацията по проекта ще подлежи на ежемесечен контрол и съобразно това, ще се 
предприемат коригиращи и превантивни мерки.  
При получаване на заявка за доставка или зареждане / рециклиране на консуматив ще бъде 
извършвана съпоставка дали заявения консуматив съответства на устройството за което е 
предназначен.  За целта ще ни бъде предоставен списък със устройствата по стаи и 
служители които работят с тях. Сервизния координатор ще проверява получената заявка и 
при констатирано несъответствие ще се оказва съдействие за правилното съставяне на 
заявката. 
Ще бъде извършван ежемесечен контрол на устройствата и стаите, в които са инсталирани. 
Целта е Изпълнителя да има актуален списък, който правилно да отразява в коя стая какво 
устройство има инсталирано, за да може да се минимизира процента на сгрешените заявки от 
страна на Възложителя. 
 

3. Риск от некачественост / непригодност: 
 

№ Описание на риска 

Предварително планирани мерки за предотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска 

1 

Лошо копие след 

зареждане/рециклиран

е на консумативи 

възникнало в резултат 

от използването  

некачествени на 

материали. 

� Стриктен подбор на доставчици и работа само с утвърдени 

такива, съобразно използваната в Контракс-Смолян ЕООД 

Система за управление на качеството; 

� При възникване на подобен проблем, незабавно се 

алармира и се подава рекламация. Некачественият консуматив се 

заменя за сметка на доставчика; 

� При повторно появил се проблем, съответният доставчик 

се изключва от списъка с утвърдени доставчици и се заменя с 

друг; 

2 

Лошо копие в резултат 

от проблеми свързани 

със устройството. 

� При появата на подобен проблем, сертифициран сервизен 

инженер от страна на Изпълнителя го анализира на място и по 

възможност го отстранява; 

� В случай, че проблемът е по-сериозен и ремонта не може 

да бъде извършен на място, устройството се заменя с оборотно от 
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същия клас; 

� Като превантивна мярка, която да минимизира 

възникването на този риск, е необходимо да се планира ежегодна 

профилактика на печатащите устройства; 

3 

Лошо копие в резултат 

от неправилно 

съхранение на 

консуматива при 

Възложителя. 

� Още при сключването на договора, Изпълнителят трябва 

да дефинира условията за правилно съхранение на консумативите 

и при неспазването им, да не носи отговорност за възникналите 

проблеми; 

� Необходимо е стриктно следене на сроковете на годност 

на доставяните консумативи, като се предвижда резерв в рамките 

на поне 6 месеца; 

� Като превантивна мярка е необходимо да бъде проведен 

инструктаж на служители, посочени от Възложителя за начините 

на правилното съхранение на заредените/рециклираните 

консумативи; 

 

- Дейност за мониторинг:  
Всички доставяни консумативи, подлежат на строг контрол - преди всяка доставка, 

освен качествените и количествени параметри, се проверява срока на годност. Ако до 
изтичането на срока му на годност остават по-малко от 6 месеца, консумативът ще бъде 
сменян с друг от склада и ще бъде генерирана поръчка за допълването им до определените 
минимални складови нива; 

- Дейност за контрол: 
 „Контракс-Смолян ЕООД разполага с всички видове принтери, работещи с 

използваните тонер касети от Възложителя. Всяка заредена/рециклиран тонер касета се 
тества на точно определения  модел принтер, като се разпечатва тестово копие, преди 
касетата да бъде представена на Възложителя. Това гарантира качеството на предоставените 
заредени/рециклирани консумативи. Същевременно по този начин ще се контролират 
доставчиците на материали необходими за зареждането и рециклирането на консумативите и 
при увеличаване на некачествените материали от даден доставчик ще бъде търсен друг за 
неговата замяна. 

Контролът на качеството на предоставяните консумативи се осъществява и на база 
обратна връзка от страна на Възложителя. 

II.  Измерване, анализ и подобряване 
Начинът за анализиране качеството на предлаганите услуги е проследяване и отчитане 

степента на удовлетвореност на клиента от тях. С тази цел са определени задълженията на 
персонала относно документиране на резултатите от обратна информация на клиентите. 

1. Коригиращи и превантивни действия 
Подобряването на качеството при Изпълнителя се постига чрез осъществяването 

на целенасочена и системна коригираща и превантивна дейност. Координацията, 
документирането и контролът на тези действия се осъществява от сервизния координатор, 
анализът и изпълнението им се осъществяват от структурните звена на фирмата. Етапите за 
осъществяването на коригиращите и превантивни действия се свеждат главно до следното: 

o събиране на информация за проблемите; 
o оценка значимостта на проблема; 
o определяне на отговорностите за решаването на конкретно възникнал проблем; 
o анализиране на причините за появата на проблема; 
o взимане на решение; 
o изпълнение на взетото решение; 
o контрол на получените резултати; 
o отразяване на трайните изменения в резултат на коригиращата и превантивна дейност. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „КОНТРАКС - 
СМОЛЯН” ЕООД, гр. Смолян: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 
• Предлагана обща единична цена без ДДС:  
22 343,64 лева / словом двадесет и две хиляди триста четиридесет и три лева и шестдесет и 
четири стотинки / без ДДС,  

 
Ценовите и техническите предложения на допуснатите участници в процедурата са 

валидни и съобразени с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и ЗОП. 
 
След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците, 

комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници, съгласно критерия 
за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта”. 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 
методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 
комплексна оценка (КО): 
-Предложена обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 40 % 
-Предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка на 
възложителя – 20 % 
-План за организиране изпълнението на дейностите – 20%  
– Управление на риска – 20% 
 
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 
офертата по показателите, изчислени по формулата: 
 
КО = К1 + К2 + К3 + К4  
Където: 
К1 – показател за предложена обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на 
поръчката 
К2 - показател за предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната 
заявка на възложителя 
К3 – План за организиране изпълнението на дейностите  
К4 – управление на риска 
Забележка: получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0,01 
 
Определяне на оценките по всеки показател 

1. Оценка на предложената обща единична цена за изпълнение на дейностите, 
предмет на поръчката – К1 

 
най-ниска предложена обща единична цена  

К1 =   -----------------------------------------------------------------x 40 
          предложена обща единична цена от кандидата 
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Забележка: предложението с най-ниска обща единична цена получава максимален брой 
точки 40 
 
2 Оценка на предложеният срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната 
заявка на възложителя  
 

най-кратък предложен срок 
К2 =   ---------------------------------- x 20 
          предложен срок от кандидата 
 
Забележка: предложението с най-кратък срок  получава максимален брой точки 20 
 
     3 Оценка по показател К3 - План за организиране изпълнението на дейностите. 
Съответствие на предложените дейности и технологията на извършването им с 
организацията на предложените човешки и технически ресурси. Съответствие на 
времетраенето на отделните видове работи с предложената технология за извършване 
на дейностите и съответствие на времето за изпълнение на видовете работи с 
предложените човешки и технически ресурси. 
 
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 
комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 
 

Критерии Точки 
За направеното техническо предложение са в сила и двете от 
следните обстоятелства: 
- Oписани са всички видове дейности, включени в предмета на 
настоящата поръчка, като отделните етапи на изпълнение отразяват 
коректно технологичната последователност на съответните видове 
работи и предложеното разпределение на  работната ръка, 
транспортните средства и  останалите технически ресурси, 
съответстват на описаните технологии за изпълнение; 
- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 
дейности, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изпълнение на отделните видове работи, 
отчетено е необходимото време за получаване от възложителя, 
зареждане/рециклиране на даден консуматив, транспорт от/до 
мястото за изпълнение, респ. времето за доставка на оригинален или 
съвместим консуматив и предложеното разпределение на работната 
ръка, транспортните средства и  останалите технически ресурси,  
съответстват на предложения график. 

 
 
 
 
 
 
20 

За направеното техническо предложение при едно от следните 
обстоятелства са налице несъществени несъответствия и/или 
пропуски:  
- Oписани са всички видове дейности, включени в предмета на 
настоящата поръчка, като отделните етапи на изпълнение отразяват 
коректно технологичната последователност на съответните видове 
работи и предложеното разпределение на  работната ръка, 
транспортните средства и  останалите технически ресурси, 

 
 
 
 
 
10 
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съответстват на описаните технологии за изпълнение; 
- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 
дейности, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изпълнение на отделните видове работи, 
отчетено е необходимото време за получаване от възложителя, 
зареждане/рециклиране на даден консуматив, транспорт от/до 
мястото за изпълнение, респ. времето за доставка на оригинален или 
съвместим консуматив и предложеното разпределение на работната 
ръка, транспортните средства и  останалите технически ресурси,  
съответстват на предложения график. 
За направеното техническо предложение и при двете 
обстоятелства са налице несъществени несъответствия и/или 
пропуски:  
- Oписани са всички видове дейности, включени в предмета на 
настоящата поръчка, като отделните етапи на изпълнение отразяват 
коректно технологичната последователност на съответните видове 
работи и предложеното разпределение на  работната ръка, 
транспортните средства и  останалите технически ресурси, 
съответстват на описаните технологии за изпълнение; 
- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 
дейности, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изпълнение на отделните видове работи, 
отчетено е необходимото време за получаване от възложителя, 
зареждане/рециклиране на даден консуматив, транспорт от/до 
мястото за изпълнение, респ. времето за доставка на оригинален или 
съвместим консуматив и предложеното разпределение на работната 
ръка, транспортните средства и  останалите технически ресурси,  
съответстват на предложения график. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
За целите на оценката под „ несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се 
разбират несъответствия и пропуски в предлаганата технология и обезпечаването на 
технологията с ресурси (човешки и технически), несъответствия във технологичното 
време за извършване на отделни дейности, несъответствия в предложената ресурсна 
обезпеченост на дадена дейност според предложеното време за изпълнение, които няма да 
повлияят върху изпълнението на договора по отношение на качеството и срока. 
 
4 Оценка по показател К4 – управление на риска 

Комисията оценява предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 
Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове – забава при изпълнение на дадена дейност /зареждане, рециклиране, 
доставка на оригинални или съвместими консумативи/, отклонения от представения график 
за дадена дейност, продиктувани от: - възникване на авария на техника или транспортно 
средство; или от отсъствие на лице/лица, ангажирани с изпълнението на договора или липса 
на даден консуматив в търговската мрежа.  

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от 
страна на  Възложителя или други лица, имащи отношение към изпълнението на настоящия 
договор – възникване на грешки при подаване/приемане на дадена заявка. 
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3. Риск от некачественост/неогодност на зареден консуматив -   възникване на 
обстоятелства, които водят до некачестветост или негодност за ползване на даден 
зареден/рециклиран консуматив и необходимост от подмяната му с годен за ползване.  

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 
комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 

 

Критерии Точки 

- Предвидени са 3 или повече различни мерки за предотвратяване на 
настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за 
всеки един от рисковете; 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнението на договора;  

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

 
 
 
 
20 

- Предвидени са 3 или повече различни мерки за предотвратяване на 
настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за 
всеки един от рисковете, но едно от следните не е в сила: 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнението на договора;  

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

или 

- Предвидени са 2 различни мерки за предотвратяване на настъпването 
и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 
рисковете; 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнението на договора;  

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

 
 
 
 
 
10 

- Предвидени са 2 различни мерки за предотвратяване на настъпването 
и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 
рисковете, но едно от следните не е в сила: 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнението на договора;  

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

или 

- Предвидени е 1 мярка за предотвратяване на настъпването и/или 
минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 
рисковете; 

 
 
 
 
 
1 
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- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнението на договора;  

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

 
 
 
Забележка:  
За целите на оценката под „ ефективност“  ще се разбира степен на постигане на целите 
на дейностите по мониторинг или контрол при съпоставяне на действителните и 
очакваните резултати от изпълнението им. 
За целите на оценката под „ ефикасност“  ще се разбира възможност за постигане на 
положителни резултати от използваните дейностите по мониторинг или контрол. 
 
І. Оценка на предложенията на участниците 

1.1. Оценка на предложената обща единична цена за изпълнение на 
дейностите, предмет на поръчката – К1 

1.1.1. Оценка на офертата на участникa „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София по показателя 
обща единична цена за изпълнение на поръчката (К1)  
 По така посочения показател участникът „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, 
получава оценка на предложената обща единична цена за изпълнение на поръчката (К1) = 
39.83 точки, като предлага цена за изпълнение на поръчката от 22 437,76 лева / словом 
двадесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки / 
без ДДС.  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула 
за определяне на оценката по посочения показател К1 = (най-ниска предложена обща 
единична цена : предложена обща единична цена от кандидата) x 40 и предложена цена за 
изпълнение на поръчката, както следва: 22 437,76 лева / словом двадесет и две хиляди 
четиристотин тридесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки / без ДДС.  
 
1.1.2. Оценка на офертата на участникa „КОНТРАКС -СМОЛЯН”ЕООД, гр. Смолян по 
показателя обща единична цена за изпълнение на поръчката (К1)  
 По така посочения показател участникът „КОНТРАКС -СМОЛЯН”ЕООД, гр. Смолян, 
получава оценка на предложената обща единична цена за изпълнение на поръчката (К1) = 40 
точки, като предлага цена за изпълнение на поръчката 22 343,64 лева / словом двадесет и две 
хиляди триста четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки / без ДДС.  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула 
за определяне на оценката по посочения показател К1 = (най-ниска предложена обща 
единична цена : предложена обща единична цена от кандидата) x 40 и предложена най-ниска 
цена за изпълнение на поръчката, както следва: 22 343,64 лева / словом двадесет и две 
хиляди триста четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки / без ДДС. 
 

1.2. Оценка на предложеният срок за изпълнение на всяка дейност, считан от 
съответната заявка на възложителя – К2 
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1.2.1. Оценка на офертата на участникa „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София по показателя 
предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка на 
възложителя (К2)  
 По така посочения показател участникът „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, 
получава оценка на предложеният срок за изпълнение на всяка дейност, считан от 
съответната заявка на възложителя (К2) = 5 точки, като предлага срок за изпълнение на всяка 
дейност 48 часа /словом: четиридесет и осем/ часа, считани от съответната заявка на 
възложителя.  

Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула 
за определяне на оценката по посочения показател К2 = (най-кратък предложен срок : 
предложен срок от кандидата) x 20 и предложен срок за изпълнение на всяка дейност 48 часа 
/словом: четиридесет и осем/ часа, считани от съответната заявка на възложителя.  
 
1.2.2. Оценка на офертата на участникa „КОНТРАКС -СМОЛЯН”ЕООД, гр. Смолян по 
показателя предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка на 
възложителя (К2)  
 По така посочения показател участникът „КОНТРАКС -СМОЛЯН”ЕООД, гр. Смолян, 
получава оценка на предложеният срок за изпълнение на всяка дейност, считан от 
съответната заявка на възложителя (К2) = 20 точки, като предлага срок за изпълнение на 
всяка дейност 12 часа /словом: дванадесет/ часа, считани от съответната заявка на 
възложителя.  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула 
за определяне на оценката по посочения показател К2 = (най-кратък предложен срок : 
предложен срок от кандидата) x 20 и предложен най-кратък срок за изпълнение на всяка 
дейност 12 часа /словом: дванадесет/ часа, считани от съответната заявка на възложителя.
  

1.3. Оценка на Плана за организиране изпълнението на дейностите – К3 
 
1.3.1. Оценка на офертата на участникa „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София по показателя 
План за организиране изпълнението на дейностите (К3)  
 По така посочения показател участникът „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, 
получава оценка (К3) = 20 точки.  

Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложения от 
участника план за организиране изпълнението на дейностите, което е обстойно и детайлно 
описано в т. 7 от настоящия протокол.  
В предложения от участника план са описани са всички видове дейности, включени в 
предмета на настоящата поръчка, като са описани и съответните етапи на изпълнение, както 
следва: - За дейност - доставка на оригинални или съвместими консумативи - Етап 1: - 
приемане на заявката; Етап 2 – разпечатване на „клиентска поръчка„ за подготовка на 
заявката   от отдел склад; Етап 3: - подаване информация към търговския отдел с втория 
екземпляр от „клиентската поръчка“, като на него се поставя специален печат с код, дата и 
статус на заявката; Етап 4: Търговския отдел оформя документално заявката, издава се 
фактура за съответната стока; Етап 5: - отдел - склад пакетира стоката, така че тя да бъде 
готова за безопасно транспортиране; Етап 6: Отдел-Склад предава пакета и/или кашона със 
стока на Отдел - Логистика, които придвижват стоката до съответното крайно място. 
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- За дейност - зареждане или рециклиране: - Етап 1: -Подаване на заявка за 
зареждане/рециклиране по телефон, факс или e-mail и предаване на касетите на 
Изпълнителя; Етап 2: Касетите влизат в Отдел – Склад, стоката се придвижва до Отдел - 
Рециклиране със съответния документ „клиентска поръчка“ в два екземпляра - 
предварително пусната от Отдел - Търговски, след подаване на заявката от Възложителя; 
Етап 3: Зареждането на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални 
устройства включва следното: 1. Разглобяване и почистване на компонентите на касетата от 
остатъчния тонер; 2. Зареждането й с тонер; 3. Сглобяване на касетата и 4. Пакетиране; 
Рециклирането на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални 
устройства включва следното: 1. разглобяване, цялостна профилактика и почистване на 
компонентите на тонер касетата; 2.отстраняване на остатъчния тонер; 3.подмяна на 
компоненти - барабан,чип и др., 4. зареждане с тонер; 5. сглобяване на касетата и 
6.Пакетиране; Етап 4: Търговския отдел оформя документално заявката и издава се фактура 
за съответната стока; Етап 5: След оформянето на документите, отдел - склад пакетира 
стоката, така че тя да бъде готова за безопасно транспортиране; Етап 6: Отдел - Склад 
предава пакета и/или кашона със стока на Отдел - Логистика, които придвижват стоката до 
съответното крайно място. 
Участникът е представил график, който отразява времетраенето на всички видове дейности – 
поддейности и етапи, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната технологична 
последователност, взаимозависимост, технологичното време за изпълнение на отделните 
видове работи, като са посочени времетраенето на съответната дейност и отговорникът за 
изпълнението и както следва: - За дейност - доставка на оригинални или съвместими 
консумативи: Етап 1: Приемане на заявка= 5 мин - Търговски отдел; Етап 2: Въвеждане на 
поръчката в програмата ~ до 30 мин - Търговски отдел; Разпечатване на клиентската 
поръчката ~ 2 мин. - Търговски отдел; Събиране на стоката ~до 2 часа - Складови работници; 
Етап 3: Запечатване на стоката = 30 мин.- Складови работници; Етап 4: Доставка на стоката 
до адрес на Възложителя = 24 часа - Отдел Логистика; 
- За дейност - зареждане или рециклиране: Етап 1: Приемане на заявка = 5 мин - 
Търговски отдел; Пристигане на куриер до адрес на Възложителя за да вземе касетите за 
зареждане или рециклиране ~ до 2 часа – Куриери; Получаване на касетите от куриера в 
офиса на изпълнителя и описване ~ до 12 час - Куриери/Складов работник Етап 2: 
Въвеждане на поръчката в програмата ~ до 30 мин.- Търговски отдел; Разпечатване на 
клиентската поръчката ~ 2 мин. - Търговски отдел; Зареждане или рециклиране на описаните 
касети ~ до 3 часа - Отдел Производство; Етап 3: Запечатване на стоката = 30 мин. - 
Складови работници; Етап 4: Доставка на стоката до адрес на Възложителя = 24 часа - Отдел 
Логистика. 
Така предложения график отразява коректно технологичната последователност на 
съответните видове работи, времетраенето им и предложеното разпределение на  работната 
ръка, транспортните средства и останалите технически ресурси, съответстват на описаните 
технологии за изпълнение. 
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи максимална 
оценка на Плана за организиране изпълнението на дейностите (К3) = 20.00 точки. 
 
1.3.2. Оценка на офертата на участникa „КОНТРАКС -СМОЛЯН”ЕООД, гр. Смолян по 
показателя План за организиране изпълнението на дейностите (К3)  
 По така посочения показател участникът „КОНТРАКС -СМОЛЯН”ЕООД, гр. Смолян, 
получава оценка (К3) = 20 точки.  

Мотиви: 
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Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложения от 
участника план за организиране изпълнението на дейностите, което е обстойно и детайлно 
описано в т. 7 от настоящия протокол.  
В предложения от участника план са описани са всички видове дейности, включени в 
предмета на настоящата поръчка, като са описани и съответните етапи на изпълнение, както 
следва: За дейност:  Зареждане и доставка на консуматив: - Получаване на автомобил от 
Сервизния специалист за посещението до адреса на Възложителя; Посещение на адреса на 
Възложителя; Получаване на консуматива за зареждане от служител на Възложителя; 
Уточняване на специфични подробности, относно зареждането на конкретния консуматив; 
Транспорт обратно до сервизния център; Паралелно с дейността по получаването на 
консуматива за зареждане, сервизния координатор подготвя и изписва от склад 
необходимите материали за извършване на конкретната дейност; Извършване на 
необходимите дейности по зареждане на консуматива: -основно разглобяване на тонер 
касетата -пълно почистване на всички отделни компоненти, - вакуумно изсмукване на 
всички отпадъци, събрали се в контейнера за отпадъчен тонер, -тонер касетата се пълни с 
точно определен вид тонер и точно определено количество тонер необходим за 
отпечатването определения брой страници даден от производителя, - сглобяване на 
тонер касетата, - отпечатване на тестова страница със заредения консуматив за проверка 
на качеството - поставя се в кутия с надуваема опаковка с цел предпазване от механична 
повреда; - надписва се с цел предотвратяване на грешки при доставка; Доставка на 
заредения консуматив до адреса на Възложителя; Предаване на консумативите на служител 
на Възложителя; Попълване и подписване на необходимите документи. 
За дейност:  Рециклиране и доставка на консуматив: -Получаване на автомобил от 
Сервизния специалист за посещението до адреса на Възложителя; Посещение на адреса на 
Възложителя; Получаване на консуматива за рециклиране от служител на Възложителя; 
Уточняване на специфични подробности, относно рециклирането на конкретния консуматив; 
Транспорт обратно до сервизния център; Паралелно с дейността по получаването на 
консуматива за рециклиране, сервизния координатор подготвя и изписва от склад 
необходимите материали за извършване на конкретната дейност; Извършване на 
необходимите дейности по рециклиране на консуматива: -основно разглобяване на тонер 
касетата, - пълно почистване на всички отделни компоненти, - вакуумно изсмукване на 
всички отпадъци, събрали се в контейнера за отпадъчен тонер, - подмяна на 
фоточувствителен барабан и нож, - подмяна на други основни компоненти (когато това 
е необходимо), - тонер касетата се пълни с точно определен вид тонер и точно 
определено количество тонер необходим за отпечатването определения брой страници даден 
от производителя, - отпечатване на тестова страница със рециклирания консуматив за 
проверка на качеството - поставя се в кутия с надуваема опаковка с цел предпазване от 
механична повреда, - надписва се с цел предотвратяване на грешки при доставка; 
Доставка на рециклирания  консуматив до адреса на Възложителя; Предаване на 
консумативите на служител на Възложителя; Попълване и подписване на необходимите 
документи. За дейност:  Доставка на оригинален или съвместим консуматив: 
Получаване на автомобил от Сервизния специалист за посещението до адреса на 
Възложителя; Изписване на консумативите за получаване от склада; Получаване на 
консумативите от склад; Доставка на консумативи до адреса на Възложителя; Предаване на 
консумативите на служител на Възложителя; Попълване и подписване на необходимите 
документи. 
Участникът е представил график, който отразява времетраенето на всички видове дейности – 
поддейности и етапи, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната технологична 
последователност, взаимозависимост, технологичното време за изпълнение на отделните 
видове работи, като са посочени времетраенето на съответната дейност и отговорникът за 
изпълнението и както следва: 
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За дейност:  Зареждане и доставка на консуматив: - Общо време за извършване на цялата 
дейност: - 12 часа, формирани както следва: -  Получаване на автомобил от Сервизния 
специалист за посещението до адреса на Възложителя- Сервизен координатор / Сервизен 
специалист - 0.5 ч.; Посещение на адреса на Възложителя - Сервизен специалист - 1 ч.; 
Получаване на консуматива за зареждане от служител на Възложителя - Сервизен 
специалист -0.5 ч.;  Уточняване на специфични подробности, относно зареждането на 
конкретния консуматив - Сервизен специалист - 1 ч.; Транспорт обратно до сервизния 
център - Сервизен специалист - 0.5 ч.; Извършване на необходимите дейности по зареждане 
на консуматива - Сервизен специалист - 5 ч.; Доставка на заредения консуматив до адреса на 
Възложителя - Сервизен специалист - 0.5 ч.; Предаване на консумативите на служител на 
Възложителя - Сервизен специалист - 0.5 ч; Попълване и подписване на необходимите 
документи - Сервизен специалист - 0.5 ч.; Необходим резерв при забава на някои от 
операциите - 2 ч. 
За дейност:  Рециклиране и доставка на консуматив: - Общо време за извършване на 
цялата дейност: 12 часа, формирани както следва: -  Получаване на автомобил от Сервизния 
специалист за посещението до адреса на Възложителя - Сервизен координатор / Сервизен 
специалист - 0.5 ч.; Посещение на адреса на Възложителя - Сервизен специалист - 1 ч.; 
Получаване на консуматива за рециклиране от служител на Възложителя - Сервизен 
специалист - 0.5 ч.; Уточняване на специфични подробности, относно рециклирането на 
конкретния консуматив - Сервизен специалист - 1 ч.; Транспорт обратно до сервизния 
център - Сервизен специалист -  0.5 ч.; Извършване на необходимите дейности по 
рециклиране на консуматива - Сервизен специалист - 5 ч.; Доставка на рециклирания 
консуматив до адреса на Възложителя - Сервизен специалист - 0.5 ч.; Предаване на 
консумативите на служител на Възложителя - Сервизен специалист - 0.5 ч.; Попълване и 
подписване на необходимите документи - Сервизен специалист - 0.5 ч.; Необходим резерв 
при забава на някои от операциите - 2 ч. 
За дейност:  Доставка на оригинален или съвместим консуматив:  - Общо време за 
извършване на цялата дейност: 5 часа, формирани както следва:Получаване на автомобил от 
Сервизния специалист за посещението до адреса на Възложителя - Сервизен координатор / 
Сервизен специалист - 0.5 ч.; Получаване на консумативите от склад - Сервизен специалист - 
1 ч.; Доставка на консумативите до адреса на Възложителя - Сервизен специалист - 0.5 ч.; 
Предаване на консумативите на служител на Възложителя - Сервизен специалист - 0.5 ч.; 
Попълване и подписване на необходимите документи - Сервизен специалист - 0.5 ч.; 
Необходим резерв при забава на някои от операциите - 2 ч. 
Видно от гореизложеното, участникът е отчел  необходимото време за получаване от 
възложителя за зареждане/рециклиране даден консуматив, транспорт от/до мястото за 
изпълнение, респ. времето за доставка на оригинален или съвместим консуматив и 
предложеното разпределение на работната ръка, транспортните средства и  останалите 
технически ресурси,  съответстват на предложения график. Комисията счита, че така 
предложените срокове са реално изпълними, с оглед така предложеното разпределение на 
човешкият и технически ресурс.  
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи максимална 
оценка на Плана за организиране изпълнението на дейностите (К3) = 20.00 точки. 

 
1.4 Оценка по показател К4 – управление на риска 

 
1.4.1. Оценка на офертата на участникa „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София по показателя 
управление на риска (К4)  
 По така посочения показател участникът „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, 
получава оценка (К4) = 1 точка.  
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Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложения от 
участника план за управление на риска, което е обстойно и детайлно описано в т. 7 от 
настоящия протокол.  

Предвидени е 1 мярка за предотвратяване на настъпването и/или 
минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от дефинираните от Възложителя 
рисковете, както следва:  
Времеви рискове: 
Риск от - възникване на авария на техника или транспортно средство –от участника са 
посочени 3 мерки, както следва: – 1. наличие на 9 броя машини, като при повреда работата 
ще се поеме от друга до отстраняване на аварията; 2. в случай, на електрическа авария, АТС 
България разполага с електрически генератор, който автоматично се включва при токов удар 
или прекъсване на електричеството. 3. Участникът декларира, че разполага с 8 бр. 
лекотоварни автомобила, както и еквивалентен транспорт, наличност на определения брой 
служители управляващи транспортните средства, както и съответната поддръжка на 
лекотоварните автомобили. Всеки автомобил е оборудван с необходимите резервни части, в 
случай, че настъпи непредвидена ситуация. 
-дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора – провеждат се 
следните проучвания, на база на които се правят съответните оценки: профилактика на 
съоръженията, с които служителите работят ежедневно ( почистващи станции, почистващи 
прахосмукачки, машини за опаковане, машини за разпределяне и бутилиране на тонер, 
кантари, поточна линия за пакетаж ) Всяко едно съоръжение е придружено с набор от 
документи наречено досие, което съдържа паспорт, инструкция за работа, инструкция за 
безопасност, информационен лист за сменяне на консумативи по съоръжението, график за 
извършване на профилактика от служител на оторизирана фирма имаща правото да обслужва 
съответните машини на територията на Република България. Използване на 
висококачествени материали за презареждане и рециклиране на консумативите. Строго се 
спазват инструкциите за работа и влагане на консумативните части в съответната тонер 
касета, в следствие на което риска от загуба на време, поради некачествени части е снижен 
до минимум. 
След провеждане на периодичното проучване се поставят съответните оценки, както следва: 
След профилактика на съоръженията се попълват съответните документации в досиетата, 
като се отбелязват препоръки за взимане на превантивни мерки в случай, че е необходимо. 
След обучението на персонала се полагат съответните тестове/изпити в практическа среда, 
което позволява да се направи индивидуална преценка на възможностите на всеки един 
служител, и в случай че има неточности в изпълнението на поставената му задача, още в този 
процес се взимат превантивни мерки, като му се предоставят допълнителни материали и 
часове за усвояване на предстоящите му задачи. Така риска от объркване, поради незнание и 
некомпетентност се снижава до минимум, което води до срочно изпълнение на поставените 
задачи и отговорности. 
Складовите наличности, които се поддържат на консумативните материали се контролират 
от специализиран софтуер, който ежеседмично подава справка за необходимостите в склада, 
към съответния служител, който препраща заявките към доставчиците и така изградената 
система работи безотказно и липса на суровини и стоки необходими за презареждането и 
рециклирането на тонер касетите няма, което води до срочно изпълнение на поставените 
задачи и поети отговорности към клиента. 

- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки – участникът не е 
посочил конкретни дейности за контрол на предложените по-горе мерки. 

 
Риск от отсъствие на лице/лица, ангажирани с изпълнението на договора-  Посочена е 
само една мярка, а именно - При сключване на договор се определят лица, които ще 
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обслужват съответните заявки и ще проследяват целия процес до неговото приключване. За 
всяко лице е предвидено второ такова (заместник), което при ситуации, като болест или 
отсъствия по други причини поема адекватно всички незавършени заявки и отговорности 
поети от първото лице. 
-дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора – участникът не 
сочи дейности за мониторинг на този риск; 
-дейности за контрол на изпълнението на предложената мярка – участникът не е 
посочил конкретни дейности за контрол на предложената по-горе мярка 
Риск от липса на даден консуматив в търговската мрежа – За този дефиниран от 
Възложителя риск, участникът не е посочил никакви мерки за предотвратяване на 
настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците му, както и не са посочени 
дейности за мониторинг на риска и съответно контрол на предложена мярка.  
Риск от липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от 
страна на  Възложителя или други лица, имащи отношение към изпълнението на настоящия 
договор – възникване на грешки при подаване/приемане на дадена заявка. 
За предотвратяване на настъпването на този риск участникът не е посочил никаква мярка, а 
само е изтъкнал, че това би било по вина на възложителя, за което същият ще бъде уведомен 
писмено и в следствие, на което по усмотрение на Възложителя, ще наложи мерки, които да 
са с характер на превантивност с цел избягване на други такива ситуации. 
Комисията счита, че това изявление на участника не представлява и предложение за 
последваща мярка, която да минимизира/елиминира последиците от настъпването на риска, 
тъй като то не съдържа никакво конкретно предложение, а само вменява на възложителя по 
свое усмотрение да наложи превантивни мерки. 
По отношение на този риск от участника не са посочени дейности за мониторинг на риска и 
съответно контрол на предложена мярка.  
Риск от некачественост/неогодност на зареден консуматив и необходимост от 
подмяната му с годен за ползване.  
За този дефиниран от Възложителя риск, участникът отново не сочи никакви мерки за 
предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците му, 
както и не са посочени дейности за мониторинг на риска и съответно контрол на предложена 
мярка.  
Изявлението му относно този риск се свежда единствено до това, че ще бъде заменен в 
минимални срокове, което обстоятелство не представлява превантивна мярка, а задължение 
на изпълнителя, заложено в проекта на договор, приложен към настоящата публична покана.  
Съгласно одобрената от възложителя методика за оценка когато участник е предвидил по 1 
мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 
последиците за всеки един от рисковете, то същият следва да получи оценка - 1 точка по този 
показател. Действително за един от времевите рискове, а именно - възникване на авария на 
техника или транспортно средство са посочени 3 мерки, но за да сме в хипотезата за 
поставяне на оценка 10 или 20 точки, съгласно утвърдената методика, трябва да са посочени 
по 3 мерки за всеки един от рисковете, което в случая не е изпълнено. От друга страна 
съществен пропуск в предложената от участника стратегия за управление на риска  е, че не 
са предложени дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора 
и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Дейности за мониторинг са 
посочени единствено при Риска от възникване на авария на техника или транспортно 
средство, но съгласно утвърдената методика за оценка такива дейности следва да бъдат 
предложени за всички дефинирани от възложителя рискове. За разлика от участник № 2 
„КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, участникът не е посочил никакви конкретни дейности за 
контрол на изпълнението на предложените мерки. 
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Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка по 
показателя управление на риска (К4) = 1 точка. 
 
 1.4.2. Оценка на офертата на участникa „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, гр. Смолян по 
показателя управление на риска (К4)  
 По така посочения показател участникът „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, гр. 
Смолян, получава оценка (К4) = 20 точки.  

Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложения от 
участника план за управление на риска, което е обстойно и детайлно описано в т. 7 от 
настоящия протокол.  

Предвидени са 3 или повече различни мерки за предотвратяване на настъпването 
и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете както следва:  
Времеви рискове: За всеки един от времевите рискове са посочени минимум по 3 различни 
мерки, както и ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 
изпълнението на договора и ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 
предложените мерки, както следва: 
Риск от - възникване на авария на техника или транспортно средство от участника са 
посочени следните мерки, - Наличие на два броя сервизни автомобила, при евентуална липса 
на сервизен автомобил, сервизния специалист ще изпълнява заявката с нает автомобил или с 
оглед разстоянието между сградата на Възложителя и склада на Изпълнителя доставката 
може да се извърши и пеша при липса на друга възможност. В случай на възникване на 
проблеми с доставката на интернет или телефон за получаване на заявката:  „Контракс – 
Смолян“ ЕООД използва два независими един от друг доставчика на интернет и телефонна 
услуга (Еском и Виваком). При отпадане на интернет услугата ще бъде използвана 
телефонната услуга за получаване на заявката по факс. В случай на повреда със 
стационарния компютър сервизния координатор ще използва резервен преносим, на който са 
направени предварително всички необходими настройки за изпълнение на заявката. 
Риск от отсъствие на лице/лица, ангажирани с изпълнението на договора -  от 
участника са посочени следните мерки, както следва: -1. участникът разполага със сервизен 
координатор и трима сервизни специалисти към които може да бъде пренасочена заявката; 2. 
Въвеждане на система за гъвкаво планиране на отпуските; 3. Забавянето, поради липса на 
ресурс, ще се предотврати чрез стриктно планиране на дейностите и своевременно 
обработване на постъпилите заявки; 4. При наличие на непредвидени обстоятелства, касаещи 
ресурсната обезпеченост, заявката ще се поеме от Управителя на фирмата който има 
необходимата квалификация и необходимите умения за извършването на дадената дейност. 
Риск от липса на даден консуматив в търговската мрежа от участника са посочени 
следните мерки: - 1. Прилагане на гъвкаво планиране в рамките на договора което ще бъде 
направено в хронологична и логическа последователност, в резултат на което ще се 
поддържа необходимото количество консумативи и резервни части на склад. По този начин  
ще се гарантира изпълнението на договора в посочените срокове; 2. При евентуална липса на 
консуматив, „Контракс-Смолян“ ЕООД ще осигури за своя сметка оборотно устройство от 
същия клас до момента на доставка на липсващия консуматив или резервна част за 
зареждането му; 3. Поддържане на поне два независими канала за доставка във всеки един 
момент. По този начин ще се осигури резервираност и ще се минимизира риска от липса на 
консумативи; 4. В случай, че доставката на консуматива се окаже невъзможна, поради 
независещи причини от Изпълнителя и Възложителя, ще се проведат срещи  с отговорните за 
доставките лица за провеждане на консултации за замяна на устройството с ново.  
-дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 
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 В резултат от дългогодишния си опит в доставката на консумативи, Контракс-Смолян ЕООД 
ще анализира детайлно динамиката и темповете, с които се предвижда да се правят заявки за 
доставки, както и необходимостта от предстоящи големи доставки на консумативи 
(например по-време на избори). След анализа, ще се извърши прецизно планиране и след 
съгласуване с Възложителя, за своя сметка Изпълнителят ще поддържа необходимото 
количество от конкретните видове консумативи. 
 Мониторингът по отношение на целият процес от постъпване на заявка за доставка, през 
обработката и изпълнението й, ще се извършва от оторизирано лице с опит в подобен тип 
дейности. С цел постигане на максимално ниво на удовлетвореност и за да се гарантира 
ефективността на работата, след всяка заявка ще се изисква служителят на Изпълнителя да 
прозвънява и да получава обратна информация от Възложителя за коректността на 
доставката. 
Ще се извършва постоянен мониторинг на бюлетините и информацията, относно доставките 
на тонери. Участникът има споразумение с дистрибуторите да бъде уведомяван за всякакви 
предстоящи липси на консумативи и резервни части необходими за зареждането и 
рециклирането на консумативи. 
Абонирани са към производителите на консумативи да бъдат уведомявани за всякакви 
предстоящи сътресения на пазара, възникнали по различни причини. 
-дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки – Ежеседмично ще се 
контролират складовите наличности и ще се осигурява необходимия минимум от 
консумативи, съобразно предварителните планове и графици.  
Ще се извършва периодичен контрол на доставчиците за всеки вид консуматив. По този 
начин ще се ограничи рискът от забавяне и евентуални логистични проблеми. 
Ще се извършва контрол на графика за ползване на платения годишен отпуск от служителите 
така, че да се осигури винаги да има двама Сервизни специалиста на разположение; 
Ще бъде извършван ежемесечен контрол на устройствата и стаите, в които са инсталирани. 
Целта е Изпълнителя да има актуален списък, който правилно да отразява в коя стая какво 
устройство има инсталирано, за да може да се минимизира процента на сгрешените заявки от 
страна на Възложителя; 
Освен извършването на годишни технически прегледи „Контракс-Смолян“ ЕООД, ще 
извършва тримесечни периодични прегледи в предварително избран автомобилен сервиз за 
извършване на прегледи на транспортните средства използвани за доставката на 
консумативите; 
Риск от липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от 
страна на  Възложителя или други лица, имащи отношение към изпълнението на настоящия 
договор – възникване на грешки при подаване/приемане на дадена заявка. 
Предложени мерки: - 1. Съгласуване с Възложителя на план и подход за обмен на документи 
и информация; 2. Определяне на отговорни служители от двете страни, както и нива за 
ескалация при възникнали проблеми; 3. Документиране на взетите решения и приемственост 
на изготвяното решение; 4. Непрекъснато и цялостно управление на заинтересованите страни 
(stakeholders management) по време на изпълнение на целия договор, включително на всички 
организационни нива; 5. Включване на допълнителен експерт, подпомагащ следенето на 
срокове и двустранния поток от документи; 6. Като част от проектната документация, е 
необходимо да бъде предоставен списък с разпределението на устройствата по стаи и 
служители, включващ мобилните им телефони; 7 При липса на отговорния служител, 
определен в договора да предостави консуматива за зареждане/рециклиране от страна на 
Възложителя, сервизния специалист се обръща към служителя за когото е предназначен 
консуматива и го получава от него; 8. При необходимост се търси системния администратор 
на Възложителя за оказване на съдействие или се ескалира, съгласно предварително 
определените нива; 9.При липса на празен консуматив, Контракс – Смолян ЕООД осигурява 
оборотен съвместим консуматив до предоставянето му от страна на Възложителя; 10. При 
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необходимост се осигурява оборотно устройство с пълен консуматив до предоставянето  на 
този, който ще бъде зареден/рециклиран или доставен оригинален; 11. При приемането на 
всяка заявка за рециклиране, оторизираното лице от страна на Изпълнителя напомня на 
подаващия заявката празният консуматив да бъде подготвен за предоставяне. 
-дейност за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: „Контракс-
Смолян“ ЕООД ще извършва мониторинг и ще води статистика за броя на сгрешените заявки 
в своята система за контрол. Ако сгрешените заявки надвишат 10% от общия брой, тогава се 
задължават да извършат обучение на отговорните служители от страна на Възложителя за 
по-добро разпознаване на съответните консумативи, както и обучение за извършване на 
правилен анализ  дали консумативите са за зареждане или за рециклиране; 
-дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки - Контролът по 
отношение на комуникацията между заинтересованите страни трябва да се осъществява 
постоянно и двустранно. Важна част от дейността на Изпълнителя е обратната информация, 
която ще се събира и отчита периодично. Документацията по проекта ще подлежи на 
ежемесечен контрол и съобразно това, ще се предприемат коригиращи и превантивни мерки.  
При получаване на заявка за доставка или зареждане / рециклиране на консуматив ще бъде 
извършвана съпоставка дали заявения консуматив съответства на устройството за което е 
предназначен.  За целта ще бъде предоставен списък със устройствата по стаи и служители 
които работят с тях. Сервизния координатор ще проверява получената заявка и при 
констатирано несъответствие ще се оказва съдействие за правилното съставяне на заявката. 
Ще бъде извършван ежемесечен контрол на устройствата и стаите, в които са инсталирани. 
Целта е Изпълнителя да има актуален списък, който правилно да отразява в коя стая какво 
устройство има инсталирано, за да може да се минимизира процента на сгрешените заявки от 
страна на Възложителя. 
Риск от некачественост/неогодност на зареден консуматив и необходимост от 
подмяната му с годен за ползване.  
Участникът е дефинирал три различни причини, които могат да доведат до възникване на 
този риск, като за всяка е предложил по три различни мерки за 
предотвратяването/преодоляването им, т.е. за този риск са предложени 9 мерки, а именно:- 
Лошо копие след зареждане/рециклиране на консумативи възникнало в резултат от 
използването  некачествени на материали – 1.  Стриктен подбор на доставчици и работа 
само с утвърдени такива; 2. При възникване на подобен проблем, незабавно се алармира и се 
подава рекламация. Некачественият консуматив се заменя за сметка на доставчика; 3. При 
повторно появил се проблем, съответният доставчик се изключва от списъка с утвърдени 
доставчици и се заменя с друг; Лошо копие в резултат от проблеми свързани със 
устройството – 1. При появата на подобен проблем, сертифициран сервизен инженер от 
страна на Изпълнителя го анализира на място и по възможност го отстранява; 2. В случай, че 
проблемът е по-сериозен и ремонта не може да бъде извършен на място, устройството се 
заменя с оборотно от същия клас; 3. Като превантивна мярка, която да минимизира 
възникването на този риск, е необходимо да се планира ежегодна профилактика на 
печатащите устройства. Лошо копие в резултат от неправилно съхранение на консуматива 
при Възложителя -  1. Още при сключването на договора, Изпълнителят трябва да дефинира 
условията за правилно съхранение на консумативите;  2. Необходимо е стриктно следене на 
сроковете на годност на доставяните консумативи, като се предвижда резерв в рамките на 
поне 6 месеца; 3. Като превантивна мярка е необходимо да бъде проведен инструктаж на 
служители, посочени от Възложителя за начините на правилното съхранение на 
заредените/рециклираните консумативи. 
-дейност за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: Всички 
доставяни консумативи, подлежат на строг контрол - преди всяка доставка, освен 
качествените и количествени параметри, се проверява срока на годност. Ако до изтичането 
на срока му на годност остават по-малко от 6 месеца, консумативът ще бъде сменян с друг от 
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склада и ще бъде генерирана поръчка за допълването им до определените минимални 
складови нива.  
-дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки „Контракс-Смолян 
ЕООД разполага с всички видове принтери, работещи с използваните тонер касети от 
Възложителя. Всяка заредена/рециклиран тонер касета се тества на точно определения  
модел принтер, като се разпечатва тестово копие, преди касетата да бъде представена на 
Възложителя. Това гарантира качеството на предоставените заредени/рециклирани 
консумативи. Същевременно по този начин ще се контролират доставчиците на материали 
необходими за зареждането и рециклирането на консумативите и при увеличаване на 
некачествените материали от даден доставчик ще бъде търсен друг за неговата замяна. 
Контролът на качеството на предоставяните консумативи се осъществява и на база обратна 
връзка от страна на Възложителя. 

Участникът за разлика от участник № 1 - „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД е представил 
стратегия за управление на риска, която е всеобхватна и в която е обърнато внимание на 
всеки един от рисковете, като по отношение на него е налице всяко едно от трите 
обстоятелства, посочени от възложителя в одобрената методика за поставяне на максимална 
оценка от 20 точки по настоящия показател. Предложени  са ефикасни контролни дейности и 
конкретни адекватни мерки /повече от 3 за всеки от рисковете/, отчетени са всички възможни 
аспекти на проявление и обхват на описаните рискове, както и ефективни дейности за 
мониторинг на риска.    

Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице 
предпоставките, заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да 
получи максимална оценка на по показателя управление на риска (К4) = 20 точки. 

 
1.5 Обща комплексна оценка на предложенията на участниците КО = К1 + К2 + 

К3 + К4  
1.5.1. Обща комплексна оценка (КО) на представената оферта от участника 

„АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София  
 
Въз основа на получените оценки по показателите - К1 – показател за предложена 

обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, К2 - показател за 
предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка на 
възложителя, К3 – План за организиране изпълнението на дейностите и К4 – управление на 
риска, участникът „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД получава обща комплексна оценка на 
предложението си КО = 65,83 точки. 

1.5.2. Обща комплексна оценка (КО) на представената оферта от участника 
„КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД ООД, гр. Смолян  

 
Въз основа на получените оценки по показателите - К1 – показател за предложена 

обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, К2 - показател за 
предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка на 
възложителя, К3 – План за организиране изпълнението на дейностите и К4 – управление на 
риска, участникът „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД получава обща комплексна оценка 
на предложението си КО = 100 точки. 

 
 
Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 

комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  
 

Р Е Ш И: 
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І. Класира по критерий „Икономически най-изгодна оферта” допуснатите участници 
подали оферти за  поръчка за доставка по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична 
покана с предмет: „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за 
копирна техника на Община Смолян“,  както следва: 

 
1. „КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, с комплексна оценка – 100 точки. 
2. „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, с комплексна оценка – 65,83 точки. 

 
II.  Предлага на възложителя да определи за изпълнител на поръчка за доставка по реда на 

Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Периодични доставки, зареждане и 
рециклиране на консумативи за копирна техника на Община Смолян“,  класирания на първо 
място участник, както следва: 
 

„КОНТРАКС - СМОЛЯН“ЕООД, гр. Смолян, 
 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 
участника в предложението му: 

- Срок за изпълнение на всяка дейност 12 часа /словом: дванадесет/ часа, считани 
от съответната заявка на възложителя.   

- предложена обща единична цена без ДДС:  
- 22 343,64 лева / словом двадесет и две хиляди триста четиридесет и три лева и 
шестдесет и четири стотинки / без ДДС. 
 
Протоколът е изготвен на 27.03.2015 г. 
 
 
 
 
Председател:  .................................... 
      / Милена Хаджиева /    
 
Членове: 1. .......................................         2. ..................................... 
     / Стилиян Узунски /                                     / Александър Коджов /   
 
  
 
 Протоколът на комисията е предаден на Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян на …………………………. в ……………………………… часа. 
 
 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………………………  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 


