РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на енергетиката
Р Е Ш Е Н И Е

№ £.J.LLL11 L(M (19. $0i9r.
На основание чл. 181, ал. 6, чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), във връзка с проведено публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с
марката Куосега (Киосера)", открита с Решение № Е-РД-16-470/22.07.2019 г., и като се
запознах и взех предвид протокола и утвърдения доклад от 27.08.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № Е-РД-16-494/19,08.2019 г. и всички документи, събрани в
хода на процедурата

РЕШИХ:

I. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата
„Транс

Ко 04" ЕООД, тъй като участникът не е изпълнил условията,

посочени в

документацията за участие и приложенията към нея, а именно:
Съгласно

изискването

на т. 6 „Техническа спецификация",

Раздел I „Обща

информация" от документацията за участие, предлаганите тонер касети трябва да бъдат
оригинални, т.е. да са произведени от производителя на техниката, или да са техни
еквиваленти.
В документацията за участие в обществената поръчка изрично е посочено, че
под „оригинални" тонер касети се разбират такива, които са нови, неупотребявани и са
произведени от производителя на търговската марка техника или от оторизирани от
него лица

и

при

използването

предоставена от производителя,

на

които

се

запазва

гаранцията

на

техниката,

а под „еквиваленти" на оригиналните тонери се

разбират такива, които са нови, неупотребявани, произведени са от лица, различни от
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производителя на мултифункционалното устройство, и при използването им се запазва
гаранцията на мултифункционалното устройство, предоставено от производителя.
В т. IV, б. „а" от образеца на Техническо предложение - Приложение № 2 от
документацията за участие в обществената поръчка изрично е посочено, че участникът
съобразявайки съдържанието на термините „оригинален" и „еквивалент" в Раздел I, т. 6
на документацията за участие /техническата спецификация/ задължително избира една
от двете възможности и заличава ненужната или уточнява за всеки отделен продукт
избрания вариант на тонер касетата.
Комисията

констатира,

че участникът „Транс

Ко 04"

ЕООД

не е изпълнил

изискванията на Възложителя, съгласно т, 6 „Техническа спецификация", Раздел I
„Обща информация" от документацията за участие, като не е заличил една от двете
възможности, не е уточнил за всеки отделен продукт избрания вариант на тонер касета
и

не

е

представил

кратко

описание

на

предлаганите

тонери

и

документ

от

производителя на устройството с потвърждение за запазване на гаранционните условия
при използването на еквивалентни тонери, в случай че същият оферира еквивалентни
тонери.
XI. Обявявам

класирането

на участниците,

съгласно

обявения

критерий за

възлагане „най-ниска цена", както следва:
Първо място „ А Т С - Б ъ л г а р и я " ООД, с обща предложена от участника цена за
изпълнение на поръчката в размер на 10 180 лв. без ДДС.
Второ

място

„Роел-98"

ООД,

с обща

предложена

от участника

цена

за

от

цена

за

изпълнение на поръчката в размер на 10 895.42 лв. без ДДС.
Трето

място

„Контракс"

АД,

с

обща

предложена

участника

изпълнение на поръчката в размер на 11 070 лв. без ДДС.
III. Определям класирания на първо място участник „ А Т С - Б ъ л г а р и я " ООД 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. 112, ал. 6 отЗОП.
V. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на
настоящото решение, същото да се изпрати на участниците 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.
VI. На основание чл. 185, т. 1 от ЗОП да се изпрати обявление за възложена
поръчка до Агенцията по обществени поръчки и да се публикува на профила на
купувача,
VII. Организирането на изпълнението на т. IV - VI от решението възлагам на
началника на отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция
„Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси".
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VIII. Контрола по изпълнение на настоящето решение възлагам на директора на
дирекция

„Правно-нормативна

дейност,

административно

обслужване

и

човешки

ресурси".
Електронната
енергетиката

е

преписка
на

на

Профила

интернет

на

адрес:

купувача

на

Министерството

на

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

competitions/dostavka-na-originalnj-toneri-za-multifunkcionalni-ustroistva-s-markatakyocera-kiosera-1287-c362~l.html?p=e30Настоящето решение да се доведе до знанието на лицата по т. VII и VIII за
сведение и изпълнение.
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
ТЕМЕНУЖКА I
ПЕТКОВА
Министър на енергетиката
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