РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на енергетиката
Главен секретар

РЕШЕНИЕ

/г

7

1 -02" 2019

На основание чя. 106, ая. 6, чя. 82, ая. 4, г. 5 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), във връзка с проведен вътрешен конкурентен избор по чя. 82, ая. 3 от
ЗОП, чя. 22, ая. 9 от Рамково споразумение № СГЮР-9/30.05.2017 г. за възлагане на
централизирана обществена

поръчка с предмет „Доставка

на тонери

и други

консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", обособена позиция
№ 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни
и

печатащи

14.11.2018

г.,

устройства

с марка

проведен

електронно

HP"

и допълнително споразумение

в Системата

за

електронно

№ 1 от

възлагане

на

обществени поръчки (СЕВОП), под номер 1132, изпратена покана за участие до
потенциалните изпълнители с изх. № Е-26-Р-30/01.02.2019 г. и като се запознах и взех
предвид протокола и утвърдения от мен доклад от 13.02.2019 г. на Комисията,
назначена с моя Заповед N? Е-РД-16-105/12.02.2019 г. и всички документи, събрани в
хода на вътрешния конкурентен избор, и в изпълнение на Заповед № Е-РД-16405/11.05.2017 г. на министъра на енергетиката
РЕШИХ
I. Обявявам класирането на участниците, представили оферти за участие във
вътрешен конкурентен избор съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска
цена", както следва:
I -во място: „РОЕЛ 98" ООД, с предложена цена в размер на 10 124,40 без ДДС;
П~ро място: „Ронос" ООД, с предложена цена в размер на 10 157,23 лв. без ДДС.
Ill-то място: Кооперация "Панда", с предложена цена в размер на 10 163.53 лв.
без ДДС,
IV-то място: „Лирекс БГ" ООД, с предложена цена в размер на 10 200.25 лв. без
V-то място: „Плесио компютърс44 ЕАД, с предложена цена в размер на 10 222.60
лв. без ДДС.
II. Определям „Роел 98" ООД, с предложена цена в размер на 10 124.40 лв, без
ДДС за изпълнител на обществената поръчка.
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III. Определеният изпълнител да бъде поканен за сключване на договор за
изпълнение на обществената поръчка след изтичане на срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
IV. В тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати
на участниците чрез СЕВОП и да се публикува в профила на купувача заедно с
протокола и доклада на Комисията, при спазване на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 2
и 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
V. На основание чл. 6, ал. 1, т. 7, буква „а" и т. 9 от Постановление № 385 на
Министерския съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за
нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г), да се
изпрати информация до Централния орган за покупки за сключения договор, а до
Агенцията по обществени поръчки ~ обявление за възложена поръчка, в срока по чл.
26, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI. На основание чл. 8, ал. 4 от Постановление № 385 на Министерския съвет от
30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на
изпълнителната власт, да се осигури наличието на сключения договор в СЕВОП, както и
на всички документи по проведения вътрешен конкурентен избор.
Електронната
енергетиката

е

преписка
на

в

Профила

интернет

на

адрес:

купувача

на

Министерството

на

https://www.me.government.bg/bg/

competitions/dostavka-na-onginalni-toneri-i-drugi-konsumativi-za-pechat-za-kopimi-ipechatashti-ustroistva-s-marka-1250-c362-l.html?p=e30=
Решението подлежи на обжалване по отношение на неговата законосъобразност
в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

чл. 2 от ЗЗЛД

ТАТЯНА
Гпавен секретар
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