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П Р О Т О К О Л № 1 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, постъпили за участие в процедура по чл, 936, ал. 3 от ЗОП за 
избор на изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено 

Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали", обособена позиция 2 „Доставка на пликове и 

бланки" 

Днес, 29.06.2015 г. в 11.00 часа, в сградата на Министерството на 

енергетиката в гр. София, ул. „Триадица" № 8, в зала пресцентър Комисията, 

назначена със Заповед № Е-РД-16-300/29.06.2015 г. на министъра на енергетиката 

започна своята работа. 

Комисията заседава в следния състав: 

Председател: 

Росица Алексиева, главен юрисконсулт в отдел „ПОА", дирекция „Правна"; 

Членове: 

1. Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт, отдел „ПОА", дирекция „Правна"; 

2. Галина Орешарска, главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността"; 

3. Елена Букур, главен експерт, дирекция „Административно обслужване и 

човешки ресурси"; 

4. Виолета Гергова, главен специалист, дирекция „Административно 

обслужване и човешки ресурси"4; 

Резервен член: 

Юлия Алексиева, старши експерт дирекция „Административно обслужване и 

човешки ресурси". 

В заседанието взе участие резервния член Юлия Алексиева, старши експерт 

дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси", поради отсъствието на 

Елена Букур, главен експерт, дирекция „Административно обслужване и човешки 

ресурси". 

На заседанието на комисията при отваряне на офертите за участие не 

присъстваха представители на участниците. 

В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № Е-РД-16-300/29.06.2015 

г, да извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие 

в процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка 
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въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г, с предмет: 

«Доставка на канцеларски материали", обособена позиция 2 „Доставка на 

пликове и бланки", Комисията извърши следните действия: 

1. Заседанието бе открито от председателя на Комисията. 

На Комисията, съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗОП, бе предоставен списък на 

постъпилите оферти за участие в процедурата по чл. 936, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок в поканата с 

изх. № Е-91-00-236/16.06.2015 са постъпили 3 {три) оферти за участие в 

обществената поръчка от потенциалните изпълнители, сключили Рамково 

споразумение № СГ10Р-45/14.10.2014 г, с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали", обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки". 

Представените оферти, изброени по реда на постъпването им, са както 

следва: 

1.1. Оферта на „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, с ВХ. № Е-26-П-270 от 

25.06.2015 г., подадена в 13:23 ч. 

1.2 Оферта на „РОНОС" ООД, с вх. № Е-26-Р-102 от 26.06.2015 г., подадена 

в 13:25ч 

1.3. Оферта на „РОЕЛ -98" ООД, с вх. № Е-26-Р-103 от 26.06.2015 г„ 

подадена в 14:16 ч. 

2. След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, 

членовете на Комисията попълниха декларации, съгласно изискванията на чл. 35, 

ал. 3 от ЗОП. 

3. Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда 

на тяхното постъпване в деловодството на Министерството на енергетиката, както 

следва: 

3.1. Първа бе отворена офертата на „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, с вх. № 

Е-26-П-270 от.25.06.2015 г., подадена в 13:23 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с изискванията на Възложителя във 

връзка с представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 

2 727.70 лв., след което трима от членовете на Комисията подписаха офертата и 

Количествено-стойностната сметка на участника. 

3.2. Втора бе отворена офертата на „РОНОС" ООД, с вх. № Е-26-Р-102 от 

26.06.2015 г., подадена в 13:25 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите. 
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Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 

2 391.25 лв., след което трима от членовете на Комисията подписаха офертата и 

Количествено-стойностната сметка на участника. 

3.3. Трета бе отворена офертата на „РОЕЛ -98" ООД, с вх. N? Е-26-Р-ЮЗ от 

26.06.2015 г., подадена в 14:16 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с изискванията на Възложителя във 

връзка с представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 

2 422.20 лв., след което трима от членовете на Комисията подписаха офертата и 

Количествено-стойностната сметка на участника. 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Дата на съставяне на протокола: 29.06.2015 г. 

Комисия: 

Председател: X 

/Росица Алексиев, 

Членове:^ ""V^ 
1 S 
/Завен оч^ян/ 

2 

/Галин/к0рйщ1арска / 

) ; ^ 

/ Виол4т£ Гергова / 

4 

/ Юлия Алексиева / 

3 
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П Р О Т О К О Л № 2 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП за 
избор на изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено 

Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали", обособена позиция 2 „Доставка на пликове и 

бланки" 

На 02.07.2015 г. в 11.00 часа, в сградата на Министерството на енергетиката 

в гр. София, ул. „Триадица" № 8, в зала пресцентър Комисията, назначена със 

Заповед № Е-РД-16-300/29.06.2015 г. на министъра на енергетиката продължи 

своята работа е следния състав: 

Председател: 

Росица Алексиева, главен юрисконсулт в отдел „ПОА", дирекция „Правна"; 

Членове: 

1. Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт, отдел „ПОА", дирекция „Правна"; 

2. Галина Орешарска, главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността"; 

3. Елена Букур, главен експерт, дирекция „Административно обслужване и 

човешки ресурси"; 

4. Виолета Гергова, главен специалист, дирекция „Административно 

обслужване и човешки ресурси*; 

Резервен член: 

Юлия Алексиева, старши експерт дирекция „Административно обслужване и 

човешки ресурси". 

Поради присъствие на редовния член на комисията - Елена Букур, главен 

експерт, резервният член Юлия Алексиева, старши експерт не присъства. След като 

се запозна със списъка с участниците и подадените оферти, редовният член попълни 

декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията продължи работата по установяване пълнотата и съответствието на 

документите в офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в 

поканата за участие, както следва: 

1.1. За участника „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД: 
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Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел II от отправената покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 2 

727.70 лева, без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, като 

цените на отделните артикули не надвишават съответните цени на същите артикули, 

предложени в представената от участника ценова оферта в процедурата за 

сключване на Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка 

на канцеларски материали", обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки" за 

възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на 

изпълнителната власт, подписано съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС № 112/04.06.2010 г. 

1.2. За участника „РОНОС" ООД: 

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел II от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

След извършена проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя посочени в поканата, Комисията констатира, че 

офертата не отговаря на същите. 

Съгласно изискването посоченото в раздел I от поканата и т. 5 от указанията 

за попълване на Количествено-стойностната сметка (приложение към офертата) 

единичните цени на отделните артикули не могат да надвишават единичните цени, 

оферирани от даден потенциален изпълнител по рамковото споразумение. 

В нарушение на посоченото изискване, както и в нарушение на задължението 

по чл. 15, т. 3 от Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г., участникът е 

предложил по-високи от предложените в процедурата по сключване на рамковото 

споразумение цени, както следва: 

- За артикул № 14 предложената единична цена е 2.50 лв., а цената по 

рамковото споразумение е 2.20 лв.; 

- За артикул № 39 предложената единична цена е 0.26 лв., а цената по 

рамковото споразумение е 0.24 лв.; 

Във връзка с гореизложеното комисията констатира, че така представената 

оферта не отговаря на изискванията на Възложителя. 

Предвид горното, комисията предлага участникът „РОНОС" ООД да бъде 

отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
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I.3. За участника „РОЕЛ -98" ООД: 

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел II от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Извършена бе проверка на съответствието на представената оферта с 

изискванията на Възложителя, посочени в Поканата и бе установено, че офертата 

отговаря на същите. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 

2 422.20 лева, без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя, като 

цените на отделните артикули не надвишават съответните цени на същите артикули, 

предложени в представената от участника ценова оферта в процедурата за 

сключване на Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка 

на канцеларски материали", обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки" за 

възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на 

изпълнителната власт, подписано съгласно чл.4, ал.1 от ПМС N9 112/04.06.2010 г. 

II. Комисията извърши класиране на офертите съгласно критерия за оценка 

„най-ниска цена", която е равна на сбора от единичните цени на конкретните 

артикули, умножени по техните количества. 

Крайното класиране на участниците се извърши във възходящ ред, като на 

първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно -

участникът, предложил най-висока: 

XI.1. Първо място - „РОЕЛ-98" ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката 2 422.20 лева без ДДС. 

П.2. Второ място - „ПЛЕСИО КОМПЮТЬРС" ЕАД с предложена от участника 

цена за изпълнение на поръчката 2 727.70 лева, без ДДС. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията : 

Р Е Ш И : 

I. Предлага на Възложителя да отстрани „РОНОС" ООД от участие в 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като офертата не отговаря 

на предварително обявените условия на Възложителя, съобразно изложените по-

горе мотиви. 

II. Предлага на Възложителя следното класиране на участниците: 

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

изпълнение на поръчката 2 422.20 лева, без ДДС. 

3 



2. Второ място - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД с предложена от участника 

цена за изпълнение на поръчката 2 727.70 лева, без ДДС. 

III. Предлага на Възложителя да обяви за изпълнител на обществената 

поръчка участникът „РОЕЛ-98" ООД, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката 2 422.20 лева, без ДДС. 

IV. Настоящият протокол и цялата документация, събрана в хода на 

провеждане на процедурата, да се представят на възложителя за вземане на 

решение. 

Председателят на Комисията закри заседанието. 

Дата на съставяне на протокола: 10.07.2015 г. 

Членове: 

Комисия: 

Председател: 

/Галина Дрещарска / 

3 

/Елена Б^е^/ 
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