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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на енергетиката 

Главен секретар 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. 

На основание § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

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

Закона за обществените поръчки (отм.), чл. 6, ал. 1, т. 5 от Постановление N? 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.), чл. 6, ал. 8 и 9 от 

Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. за възлагане на централизирана обществена 

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

канцеларски материали", обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки", 

изпратена покана за участие до потенциалните изпълнители с изх. № Е-26-00-28/17.03.2016 

г. и като се запознах и взех предвид протокола на Комисията, назначена с моя Заповед № Е-

РД-16-140/30.03.2016 г., всички документи, събрани в хода на процедурата и 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 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА", тъй като 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 4 000 лв. 

без ДДС. 

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

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

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

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

изпълнение на поръчката, която е в размер на 6 160.09 лв. без ДДС. 

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

отстранявам от участие в процедурата „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, тъй като 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 4 000 лв. 

без ДДС. 

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

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

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

процедурата. 

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

изпълнение на поръчката, която е в размер на 4 809.78 лв. без ДДС. 

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

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

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

поръчката в размер на 3 499.84 лв. без ДДС. 

Второ място - „РОНОС" ООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 3 989.37 лв., без ДДС. 

IV. Определям „РОЕЛ 98" ООД, ЕИК 121798467, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 3 499.84 лв. без ДДС, за изпълнител на обществената поръчка. 

V. 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.). 

VI. 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. 

VII. 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. 

VIII. Изпълнението на т. V - VII от решението възлагам на началника отдел ПОФСД, 

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

дирекция ПНДАОЧР. 

X . 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. 

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

чл. 2 от ЗЗЛД
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Г-ЖА ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Главен секретар 

ДОКЛАД 
ОТ 

ГАЛИНА ОРЕШАРСКА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ 
„ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ИНФОРМАЦИОННО И 

КОМУНИКАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ", ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА 
СЪС ЗАПОВЕД N8 Е-РД-16-140/30.03.2016 г. 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка въз 

основа на Рамково споразумение N? СПОР-417/02.10.2015 г. с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 

„Доставка на пликове и бланки" 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

В изпълнение на Ваша Заповед N° Е-РД-16-140/30.03.2016 г. и на основание 

чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.), приложено Ви представям 

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

за участие в процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали", обособена 

позиция N9 2 „Доставка на пликове и бланки" заедно с всички документи, събрани в 

хода на процедурата и проект на решение за класиране на участниците и определяне 

на изпълнител на поръчката. 

Приложение: Съгласно текста. 

С уважение, 

Председател на комисията по 
Заповед N9 Е-РД-16-140/30.03.2016 г. 

чл. 2 от ЗЗЛД



П Р О Т О К О Л 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 936, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОГ1) за избор на изпълнител на обществена поръчка въз 
основа на сключено Рамково споразумение № СГ10Р-417/02.10.2015 г. с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 „Доставка на 
пликове и бланки" 

Днес, 30.03.2016 г. в 11.00 часа, в сградата на Министерството на енергетиката в гр. 

София, ул. „Триадица" !№ 8, в зала № 512, комисията назначена със Заповед № Е-РД-16-140 

от 30.03.2016 г. на главния секретар на Министерството на енергетиката започна своята 

работа. 

Комисията заседава в следния състав: 

Председател: 

), главен експерт, дирекция „Финанси, управление на собствеността, 

информационно и комуникационно обслужване" 

Членове: 

1. ( главен юрисконсулт, дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси" 

2. младши експерт, дирекция „Финанси, управление на 

собствеността, информационно и комуникационно обслужване " 

На заседанието на комисията за отваряне на офертите не присъстваха представители 

на участниците. 

В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № Е-РД-16-140 от 30.03.2016 г. да 

извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие в процедурата 

по чл. 936, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

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

пликове и бланки" въз основа на сключено Рамково споразумение № СГ10Р-417/02.10.2015 

г., комисията извърши следните действия: 

Председателят на комисията откри заседанието. 

На комисията, съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗОП, беше 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-26-00-28/17.03.2016 г. са постъпили 4 (четири) оферти за участие в обществената поръчка 

от потенциалните изпълнители, сключили Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. 

с предмет: „Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 

„Доставка на пликове и бланки". 

Комисията констатира, че представените оферти, по реда на постъпването им, са както 

следва: 

1. Оферта на „РОЕЛ-98" ООД, вх. № Е-26-Р-54/28.03.2016 г., подадена на 

28.03.2016 г. в 13:59 ч. 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



• 

2. Оферта на КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА", вх. № Е-39-00-02/28.03.2016 г., подадена на 

28.03.2016 г. в 14:31 ч. 

3. Оферта на "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, вх. № Е-26-П-225/28.03.2016 г., 

подадена на 28.03.2016 г. в 16:10 ч. 

4. Оферта на "РОНОС" ООД, вх. № Е-26-Р-56/29.03.2016 г., подадена на 29.03.2016 г. 

в 12:56 ч. 

След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, председателят и 

членовете на комисията попълниха и подписаха декларации съгласно изискванията на чл. 

35, ал. 3 от ЗОП. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на Министерството на енергетиката, както следва: 

1. Първа бе отворена офертата на „РОЕЛ-98" ООД, с вх. № Е-26-Р-54/28.03.2016 г., 

подадена на 28.03.2016 г. в 13:59 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 за изпълнение на поръчката, която 

е в размер на 3 499.84 лв. без ДДС, след което членовете на комисията подписаха 

представената от участника Количествено-стойностната сметка. 

2. Втора бе отворена офертата на КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА", с вх. № 

Е-39-00-02/28.03.2016 г., подадена на 28.03.2016 г. в 14:31 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. 

Комисията обяви предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, която 

е в размер на 6 160.09 лв. без ДДС, след което членовете на комисията подписаха 

представената от участника Количествено-стойностната сметка. 

3. Трета бе отворена офертата на „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, с вх. № 

Е-26-П-225/28.03.2016 г., подадена на 28.03.2016 г. в 16:10 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. 

Комисията обяви предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, която 

е в размер на 4 809.78 лв. без ДДС, след което членовете на комисията подписаха 

представената от участника Количествено-стойностната сметка. 

4. Четвърта бе отворена офертата на „РОНОС" ООД, с вх. N° Е-26-Р-56/29.03.2016 

г., подадена на 29.03.2016 г. в 12:56 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. 



Комисията обяви предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, която 

е в размер на 3 989.37 лв. без ДДС, след което членовете на комисията подписаха 

представената от участника Количествено-стойностната сметка. 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

На 05.04.2016 г. в 15:00 ч., в сградата на Министерството на енергетиката в гр. София, 

ул, „Триадица" № 8, зала № 512, на закрито заседание комисията продължи своята работа. 

Комисията извърши проверка по установяване пълнотата и съответствието на 

документите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие, 

както следва: 

1. За участника „РОЕЛ-98" ООД: 

Комисията извърши проверка на представените документи от участника и 

съответствието им със списъка на документите, посочени в т. 2 от Раздел II на поканата на 

Възложителя и установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи, посочени в т. 2 

от Раздел II на поканата. 

2. За участника КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА": 

Комисията извърши проверка на представените документи от участника и 

съответствието им със списъка на документите, посочени в т. 2 от Раздел II на поканата на 

Възложителя и установи следното: 

Представената декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона 

за обществените поръчки на председателя на КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" - Елка Николова 

Каменова - Цанкова е подписана от пълномощника I 

Съгласно т. 2.3. от раздел II „Общи изисквания при изготвяне и представяне на 

оферти. Необходими документи" от поканата на Възложителя, всеки участник следва да 

представи декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за 

обществените поръчки, попълнена по образец - Приложение № 2 към поканата за участие в 

процедурата. В приложения образец - Приложение № 2 към поканата, Възложителят изрично 

е посочил, че декларацията се попълва в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 47, ал. 4, т. 7 от ЗОП, във всички останали случаи, какъвто е настоящия 

случай, а именно когато участникът не е търговско дружество или едноличен търговец по чл. 

47, ал. 4, т.т. 1-6, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 4 и 5, когато е посочено от 

Възложителя в обявлението, се прилагат з а лицата, които представляват участника. 

След проверка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че 

лицето, което представлява участника КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" е председателят Елка 

Николова Каменова - Цанкова. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 4 от Рамково споразумение № СПОР 

- 417/02.10.2016 г., комисията 

РЕШИ: 

Да изиска от участника КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА", в срок от два работни дни от 

получаване на искането, да представи собственоръчно подписана декларация по чл. 47, ал. 9 

чл. 2 от ЗЗЛД



от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към поканата, от председателя на КООПЕРАЦИЯ 

"ПАНДА" Елка Николова Каменова - Цанкова, в качеството й на представляващ 

кооперацията. 
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3. За участника „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД: 

Комисията извърши проверка на представените документи от участника и 

съответствието им със списъка на документите, посочени в т. 2 от Раздел II на поканата на 

Възложителя и установи следното: 

След извършена проверка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

комисията установи, че дружеството „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД се представлява от 

Константинос Герардос и Йоанис Сарулидис. 

Комисията констатира, че в офертата на участника е представена декларация по чл. 

47, ал. 9 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към поканата за участие, единствено от Йоанис 

Сарулидис. 

Съгласно т. 2.3 от Раздел II на поканата на Възложителя, участникът следва да 

представи декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнена по образец - Приложение № 2 към 

поканата за участие в процедурата. В приложеният образец на декларацията Възложителят 

изрично е посочил, че декларацията се попълва в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 47, ал. 4, т. 4 от ЗОП, при акционерно дружество, изискванията на чл. 47, 

ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗОП се прилагат за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал 4 от Рамково споразумение № 

СПОР-417 от 02.10.2015 г., комисията 

РЕШИ: 

Да изиска от участника „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, в срок от два работни дни от 

получаването на искането, да представи собственоръчно подписана декларация по чл. 47, ал. 

9 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към поканата и от Константинос Герардос, в качеството 

му на представляващ дружеството. 

4. За участника „РОНОС" ООД: 

Комисията извърши проверка на представените документи от участника и 

съответствието им със списъка на документите, посочени в т. 2 от Раздел II на поканата на 

Възложителя и установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи, посочени в т. 2 

от Раздел II на поканата. 

На 04.05.2016 г. в 10:00 ч., в сградата на Министерството на енергетиката в гр. София, 

ул. „Триадица" № 8, зала № 512, на закрито заседание комисията продължи своята работа. 

1. С писмо, изх. № Е-26-П-225 от 18.04.2016 г., от участника „ПЛЕСИО 

КОМПЮТЪРС" ЕАД беше изискано в срок от два работни дни от получаването на искането 

да представи собственоръчно подписана декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно 
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Приложение № 2 към поканата и от Константинос Герардос, в качеството му на 

представляващ дружеството. 

В определения от комисията срок, с допълнение към офертата, вх. № 

Е-26-П-225/19.04.2016 г., представено в запечатан плик с ненарушена цялост, надписан, в 

съответствие с изискванията на Възложителя във връзка с представянето и приемането на 

допълнения към офертите, участникът в процедурата „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД е 

представил изисканата от комисията собственоръчно подписана декларация по чл. 47, ал. 9 

от ЗОП от Константинос Герардос. 

След извършената проверка на представените документи от участника, включително и 

допълнително представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, комисията установи, че 

участникът е представил всички изискуеми документи, посочени в т. 2 от Раздел II на 

поканата. 

2. С писмо, изх. № Е-39-00-2/22.04.2016 г., от участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" 

беше изискано, в срок от два работни дни от получаването на искането, да представи 

собственоръчно подписана декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към 

поканата от Елка Николова Каменова - Цанкова, в качеството й на представляващ 

кооперацията. 

В определения от комисията срок, с допълнение към офертата, вх. № 

Е-39-00-02/25.04.2016 г., представено в запечатан плик с ненарушена цялост, надписан, в 

съответствие с изискванията на Възложителя във връзка с представянето и приемането на 

допълнения към офертите, участникът в процедурата КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" е представил 

изисканата от комисията собственоръчно подписана декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от 

Елка Николова Каменова - Цанкова. 

След извършената проверка на представените документи от участника, включително и 

допълнително представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, комисията установи, че 

участникът е представил всички изискуеми документи, посочени в т. 2 от Раздел II на 

поканата. 

След като установи, че офертите на всички участници в процедурата съдържат всички 

изискуеми документи, посочени в т. 2 от Раздел II на поканата, комисията пристъпи към 

проверка на съответствието на офертите с изискванията на Възложителя, посочени в 

поканата по реда на тяхното постъпване в деловодството на министерството, както следва: 

1. По отношение на офертата на участника „РОЕЛ-98" ООД: 

След като извърши проверка на съответствието на офертата с изискванията на 

Възложителя, комисията констатира, че офертата на участника „РОЕЛ-98" ООД отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в поканата. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 3 499.84 

лв., без ДДС. 

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя. 

В таблиците от ценовото предложение на участника са оферирани единични цени в 

лева, без ДДС, които не се по-високи от предложените цени при сключване на Рамково 

споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали", 

обособена позиция IM9 2 „Доставка на пликове и бланки". Единичните цени по видове 
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артикули са в съответствие с изискванията на Възложителя, описани в изпратената по чл. 

936, ал. 3 от ЗОП покана и включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

2. По отношение на офертата на участника КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА": 

След като извърши проверка на съответствието на офертата с изискванията на 

Възложителя, комисията констатира, че офертата на участника КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" не 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в поканата. 

Съгласно т. 7 от Раздел I на поканата прогнозната стойност на поръчката е до 4 000 лв. 

без ДДС. 

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

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

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

процедурата. 

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

изпълнение на поръчката, която е в размер на 6 160.09 лв. без ДДС. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки (отм.), във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

обществените поръчки комисията предлага на Възложителя участникът КООПЕРАЦИЯ 

"ПАНДА" да бъде отстранен от участие в процедурата. 

3. По отношение на офертата на участника „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД: 

След като извърши проверка на съответствието на офертата с изискванията на 

Възложителя, комисията констатира, че офертата на участника „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" 

ЕАД не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в поканата. 

Съгласно т. 7 от Раздел I на поканата прогнозната стойност на поръчката е до 4 000 лв. 

без ДДС. 

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

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

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

процедурата. 

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

изпълнение на поръчката, която е в размер на 4 809.78 лв. без ДДС. 

Предвид гореизложеното, на основание чл, 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки (отм.), във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

обществените поръчки, комисията предлага на Възложителя участникът „ПЛЕСИО 

КОМПЮТЪРС" ЕАД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

4. По отношение на офертата на участника „РОНОС" ООД: 

След като извърши проверка на съответствието на офертата с изискванията на 

Възложителя, комисията констатира, че офертата на участника „РОНОС" ООД отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в поканата. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер на 3 989.37 

лв., без ДДС. 
Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя. 
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В таблиците от ценовото предложение на участника са оферирани единични цени в 

лева, без ДДС, които не се по-високи от предложените цени при сключване на Рамково 

споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали", 

обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки". Единичните цени по видове 

артикули са в съответствие с изискванията на Възложителя, описани в изпратената по чл. 

936, ал. 3 от ЗОП покана и включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

След като извърши горното, комисията пристъпи към оценяване и класиране на 

офертите по посочения в Раздел VI от поканата на Възложителя и чл. 6 от Рамково 

споразумение № СПОР - 417/02.10.2015 г. критерий „най-ниска цена". 

Цената е равна на сбора от единичните цени на конкретните артикули, умножени по 

техните количества без ДДС. 

Комисията извърши класиране на офертите на допуснатите до оценка и класиране 

участници съгласно критерия за оценка „най-ниска цена", която представлява сбор от 

предложените от участника единичните цени на конкретните артикули, умножени по техните 

количества без ДДС. 

Крайното класиране на допуснатите до оценка и класиране участниците се извърши 

във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а 

на последно - участникът, предложил най-висока, както следва: 

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

поръчката 3 499.84 лева, без ДДС 

Второ място - „РОНОС" ООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката 3 989.37 лева, без ДДС 

Въз основа на гореизложеното, Комисията 

Р Е Ш И : 

I. Предлага на Възложителя да отстрани КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" от участие в 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.), във 

връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки, 

тъй като офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя, предвид изложените по-горе мотиви. 

II. Предлага на Възложителя да отстрани „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД от участие в 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.), във 

връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки, 

тъй като офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя, предвид изложените по-горе мотиви. 

III. Предлага на Възложителя следното класиране на участниците: 

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

поръчката 3 499.84 лева, без ДДС; 



Второ място - „РОНОС" ООД с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката 3 989.37 лева, без ДДС. 

IV. Предлага на Възложителя да обяви за изпълнител на обществената поръчка 

участникът „РОЕЛ-98" ООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката 3 499.84 лева, 

без ДДС. 

Комисията представя на Възложителя настоящия протокол и цялата документация, 

събрана в хода на провеждане на процедурата. 

Председателят на комисията закри заседанието. 

Дата на съставяне на протокола: 04.05.2016 г. 

Комисия: 

Председател: 
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Членове: 
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чл. 2 от ЗЗЛД


