
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на енергетиката 

ГлаВен секретар 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ . 

На основание чя. 73 във връзка с чя. 93в и проведена процедура по чя. 936, ал. 

3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чя. 6, ая. 6 и 7 от Рамково споразумение 

№ СПОР-45/14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за 

нуждите на органите на изпълнителната власт съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 

112 на Министерския съвет от 04.06.2010 г. (Обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.) с предмет 

„Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 „Доставка на 

пликове и бланки", изпратена покана за участие до потенциалните изпълнители с 

изх. № Е-91-00-236/16.06.2015 г. и като се запознах и взех предвид протоколите на 

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

енергетиката, всички документи, събрани в хода на процедурата и доклада на 

комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и в изпълнение 

на Заповед № Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на министъра на енергетиката 

I. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 

„РОНОС" ООД, тъй като представената оферта не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя посочени в Поканата за участие, а именно: 

Съгласно изискването посоченото в раздел I от Поканата за участие и т. 5 от 

указанията за попълване на Количествено-стойностната сметка (приложение към 

офертата) предложените единични 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.; 
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- За артикул № 39 предложената единична цена е 0.26 лв., а цената по 

рамковото споразумение е 0.24 лв.; 

II. Обявявам класирането на участниците, представили оферти за участие в 

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

1. Първо място - „РОЕЛ-98" ООД, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 2 422.20 лева без ДДС; 

2. Второ място - „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 2 727.70 лева без ДДС; 

III. Определям „РОЕЛ-98" ООД, ЕИК 121798467, с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 2 422.20 лева без ДДС, за изпълнител на 

обществената поръчка. 

IV. Определения т изпълнител да бъде поканен за сключване на договор за 

изпълнение на обществената поръчка след изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП. 

V. На основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4, по реда на чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, в тридневен срок от 

издаване на настоящото решение, същото да се публикува в профила на купувача 

заедно с протоколите на комисията и в същия ден да се изпрати на участниците в 

процедурата. 

VI. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7, буква „а" и т. 9 от Постановление № 112 на 

Министерския съвет от 04.06.2010 г. за създаване на Централен орган на обществени 

поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт, копие от сключения договор да 

се изпрати до ЦООП, заедно с приложенията към него, а до АОП - обявление за 

възложена поръчка, в срока по чл. 44, ал. 6 от ЗОП. 

VII. Изпълнението на т. IV - VI от решението възлагам на началник отдел ПОА. 

VIII. Контрола по изпълнение на т. VII от решението възлагам на директор на 

дирекция „Правна". 

IX. Контрола по изпълнение на решението ще осъществявам лично. 

На основание чл. 120, ал. 2 във връзка с ал. 5, т. 4 от ЗОП решението подлежи 

на обжалване по отношение на неговата законосъобразност в 10-дневен срок от 

получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 
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