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На основание § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

обществените поръчки, чл. 73 във връзка с чл. 93в и проведена процедура по чл. 936, ал. 3 

Закона за обществените поръчки (отм.), чл. 6, ал. 1, т. 5 от Постановление № 385 н 

Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за 

нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.), чл. 6, ал. 8 и 9 о 

Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. за възлагане на централизирана обществена 

поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт с предмет: „Доставка н^ 

канцеларски материали", обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 

материали», изпратена покана за участие до потенциалните изпълнители с изх. № Е-26-00 

27/17.03.2016 г. и като се запознах и взех предвид протокола на Комисията, назначена с мо 

Заповед № Е-РД-16-139/29.03.2016 г., всички документи, събрани в хода на процедурата 

доклада на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 

РЕШИХ: 

I. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм 

отстранявам от участие в процедурата „МЕНИДЖЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД, тъй кат 

представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя 

посочени в поканата за участие, а именно: 
Съгласно т. 7 от Раздел I на поканата прогнозната стойност на поръчката е до 60 00 

без ДДС. 

В поканата на Възложителя изрично е посочено, че потенциалните изпълнители следв 

да се съобразят с прогнозната стойност на поръчката, както и че потенциален изпълните 

подал оферта, която надхвърля прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие 

процедурата. 

В нарушение на посоченото изискване, участникът е предложил по-висока цена 

изпълнение на поръчката, в размер на 65 747.54 лв. без ДДС, която, след отстраняване 

аритметичните грешки и извършеното преизчисляване в съответствие с чл. 6, ал. 4, изр. 3 
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Рамково споразумение № СПОР - «6/02.10.2016 г„ е а размер на 65 750.10 ла. без ДДС и 

също надхвърля прогнозната стойност на поръчката. 

В офертата участникът е посочил, че предлага обща цена за изпълнение на поръчката 

в размер на 65 747.54 лв. без ДДС. 

В съответствие с чл. 6, ал. 5 от Рамково споразумение № СПОР - 416/02.10.2016 , 

комисията е проверила и констатирала, че в таблиците от ценовото предложение на участника 

са оферирани единични цени в лева без ДДС, които не са по-високи от предложените цени 

при сключване на рамковото споразумение. Единичните цени по видове артикули са в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в изпратената по чл. 936, ал. 3 от ЗОП 

покана и включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

При съпоставяне обаче на оферираните количества за посочените артикули, с тези 

изискани от Възложителя, и предложените единични цени, с тези по Рамково споразумение № 

СПОР - 416/02.10.2016 г., комисията е констатирала, че в количествено-стойностната сметка 

на участника „МЕНИДЖЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД са допуснати аритметични грешки, а 

именно: 
- ПО позиция 5 - щипки за документи, метални, с размер: 19 мм - за количества 200 

бр. и единична цена 0,04 лв. без ДДС, участникът е посочил обща стойност 7.04 лв. без ДДС 

която не е коректна. Коректната обща стойност е 8.00 лв. без ДДС; 

- п о позиция 6 - щипки за документи, метални, с размер: 25 мм - за количества 200 

бр и единична цена 0,05 лв. без ДДС, участникът е посочил обща стойност 9.00 лв. без ДДС 

която не е коректна. Коректната обща стойност без ДДС е 10.00 лв. без ДДС; 

- по позиция 7 - щипки за документи, метални, с размер: 32 мм - за количества 300 

бр и единична цена 0,07 лв. без ДДС, участникът е посочил обща стойност 20.40 лв. без ДДС 

която не е коректна. Коректната обща стойност без ДДС е 21.00 лв. без ДДС. 

Съгласно чл. 6, ал. 4, изр. 3 от Рамково споразумение № СПОР - 416/02.10.2016 г. 

неправилно изчисление на общите цени в офертите, комисията взема за меродавни 

предложените единични цени и преизчислява сборовете и произведенията, извършени 

погрешно. 
След отстраняване на аритметичните грешки, комисията е извършила преизчисляване 

съответствие с чл. 6, ал. 4, изр. 3 от Рамково споразумение № СПОР - 416/02.10.2016 г. 

резултат на което се установява, че предложената от участника „МЕНИДЖЪНТ БИЗНЕ 

МАШИН" ООД обща цена за изпълнение на поръчката не е в размер на 65 747.54 лв. бе 

ДДС, както неправилно е посочил участника, а е в размер на 65 750.10 лв. без ДДС и същ 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката. 
II. Обявявам класирането на участниците, представили оферти за участие 

процедурата, съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена", както следва: 

Първо място - „РОЕЛ-98" ООД, с предложена от участника цена за изпълнение 

поръчката 49 977.44 лв. без ДДС 
Второ място - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД с предложена от участника цена 

изпълнение на поръчката 50 255.81 лв. без ДДС 
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Трето място - „РОНОС" ООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката 54 731.88 лв., без ДДС 
Четвърто място - КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката 59 974.80 лв. без ДДС 
III. Определям „РОЕЛ-98" ООД, ЕИК 121798467, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 49 977.44 лв. без ДДС, за изпълнител на обществената поръчка. 

IV Определеният изпълнител да бъде поканен за сключване на договор за изпълнение 

на обществената поръчка след изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки (отм.). 

V. на основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4, по реда на чл. 58а, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (отм.), в тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото 

да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията и в същия ден да се 

изпрати на участниците в процедурата. 

VI. На основание чл. 6, ал. 1, т. 7, б. „а" и т. 9 от Постановление № 385 на 

Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за 

нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.) информация за 

сключения договор да се изпрати до Централния орган за обществени поръчки, а до Агенцията 

по обществени поръчки - обявление за възложена поръчка, в срока по чл. 44, ал. 6 от Закона 

за обществените поръчки (отм.). На основание чл. 226, ал. 2, т. 10 и ал. 4, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (отм.) договорът за възлагане на обществената поръчка да се 

публикува в профила на купувача в 30-дневен срок от сключването му. 
VII. Изпълнението на т. IV - VI от решението възлагам на началника отдел ПОФСД 

дирекция ПНДАОЧР. 
VIII. Контрола по изпълнението на т. VII от решението възлагам на директора на 

дирекция ПНДАОЧР. 

IX. Контрола по изпълнение на решението ще осъществявам лично. 

На основание чл. 120, ал. 2 във връзка с ал. 5, т. 4 от Закона за обществените поръчки 

(отм.) решението подлежи на обжалване по отношение на неговата законосъобразност в 10-

дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 

ТАТЯНА ^ СЕКУЛОВА-
Главен секретар 
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