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

3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 34, ал. 7 и 8 от Рамково споразумение 

№ СПОР-446/12.11.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за 

нуждите на органите на изпълнителната власт съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от 

Постановление № 385 на Министерския съвет от 30.12.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 2 от 2016 

г.) с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", 

обособена позиция № 2 „Доставка на тонери за копирни и печатащи 

устройства с различни марки", провеждана електронно в Системата за електронно 

възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), под номер 0145, изпратена покана за 

участие до потенциалните изпълнители с изх. № Е-26-00-30/21.03.2016 г. и като се 

запознах и взех предвид протокола на Комисията, назначена с моя Заповед № Е-РД-16-

144/01.04.2016 г., всички документи, събрани в хода на процедурата и доклада на 

комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените електронни 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. 

Съгласно т. 5 от поканата за участие, прогнозната стойност на поръчката е в 

размер на 34 300 лв. без ДДС и потенциалните изпълнители следва да се съобразят с 

нея. Възложителят изрично е посочил, че 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 34 498.28 лв. без ДДС. 

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 33 670.32 лева без ДДС; 
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2. Второ място - Кооперация „Панда", с предложена цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 34 021.79 лева без ДДС. 

III. Определям „РОЕЛ-98" ООД, с предложена цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 33 670.32 лева 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 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 протокола на комисията и в същия ден да се изпрати на участниците в 

процедурата чрез СЕВОП. 

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

Министерския съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централен орган на обществени 

поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт, да се изпрати информация до 

ЦООП за сключения договор, а до АОП - обявление за възложена поръчка, в срока по 

чл. 44, ал. 6 от ЗОП. 

VII. На основание чл. 8, ал. 4 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 

30.12.2015 г. за дейността на Централен орган на обществени поръчки за нуждите на 

органи на изпълнителната власт, да се осигури наличието на сключения договор в 

СЕВОП, както и на всички документи по проведената процедура. 

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

ПОФСД. 

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

дирекция ПНДАОЧР. 

X. Контрола по изпълнение на решението ще осъществявам лично. 

Настоящето решение да се доведе до знанието на лицата по т. VIII и IX за 

сведение и изпълнение. 

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 ц^щщд Комисията за защита на конкуренцията. 

ТАТЯНА 4 V 
Гпавен секрфф Ч V -
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до 
Г-ЖА ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Главен секретар 

ДОКЛАД 
от 

ГАЛИНА ОРЕШАРСКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 
№ Е-РД-16-144/01.04.2016 Г. 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка въз 

основа на Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. с предмет: 

„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи 

устройства с различни марки" 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

В изпълнение на Заповед № Е-РД-16-144/01.04.2015 г. и на основание чл. 72, 

ал. 2 от ЗОП, приложено Ви представям протокола на Комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на постъпилите електронни оферти чрез СЕВОП за участие в 

процедура с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи 

устройства с различни марки" заедно с разпечатани всички документи, събрани в 

хода на процедурата в СЕВОП и проект на решение за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител на поръчката. 

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

ГАЛИНА OPEUJAW:KA 
Председател на комисията 
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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 ЗОП за 
избор на изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено 

Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. с предмет: „Доставка на 
тонери за копирни и печатащи устройства44, обособена позиция № 2 

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки" 

На 01.04.2016 г. в 11.30 часа в сградата на Министерството на енергетиката, 

Комисията назначена със Заповед № Е-РД-16-144/01.04.2016 г. на главния секретар 

започна своята работа в състав: 

Председател: 

1. I , главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

2. I , младши експерт, дирекция ФУСИКО; 

3. , старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР. 

със задача електронно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 

г. с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи 

устройства с различни марки", провеждана електронно в Системата за 

електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес 

https://sevop.minfin.bg/, под номер 0145. 

Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти всички членове 

на комисията се запознаха с потенциалните изпълнители по рамково споразумение 

№ СПОР-446/12.11.2015 г. и списъка на постъпилите електронни оферти, след което 

попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на 

поканените потенциални изпълнители по рамково споразумение № СПОР-

446/12.11.2015 г., тъй като при електронното възлагане на поръчката отварянето на 

офертите е видимо в СЕВОП и участниците могат да следят отварянето на офертите в 

реално време. 

Електронно подадените оферти са налични в менюто „Оферти" на 

процедурата и стават видими за възложителя след изтичане на срока за получаване 

на оферти. 

Системата автоматично ги подрежда по дата и час на постъпване. Редът на 

тяхното постъпване е както следва: 
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Номер Име на оферта Име на участник Дата и час на подаване 
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РОЕЛ 98 

Лице за контакт: Роберт Левиев 070010377 

Г ШъШмАЯЪлфт ; 

Кооперация "Панда" 

Лице за контакт: 

Елка Каменова ~ Цанкова 029766896 

zop@hq.officel.bg 

Ронос 00, 

Лице за контакт: 

Жана Боянова 070017017 

24 март 2016 

19:26:38 

31 март 2016 

10:58:58 

31 март 2016 

12:32:18 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки, информацията съдържаща се в офертите стана видима за 

оценителната комисия в 11:30 часа на 01.04.2016 г. 

Комисията направи преглед на подадените електронно отговори във 

въпросника към „Предложение за изпълнение на поръчката" разделени в следните 

групи въпроси - „Статус на участника", „Декларации" и „Техническа оферта - Лот 2". 

За да стане възможна оценка на получените в системата документи от 

членовете на комисията, председателят на комисията чрез системния бутон „Покани 

за разглеждане4" допусна получените офертите към следващата фаза в СЕВОП 

„Оценка на офертите". 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието 

на представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха пълно 

съответствие на подадената информация с изискванията на възложителя. Членовете 

на комисията попълниха оценителните гридове в СЕВОП. Оценката на електронните 

оферти в системата се извърши чрез индивидуални и групови гридове, даващи 

възможност за оценка от типа „да/не" на информацията подадена в офертите. 

Оценителната комисия в гореописания състав продължи работата си като 

пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и към 
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оценка на съответствието им с предварително обявените условия на възложителя. В 

резултат на извършената оценка, комисията установи, че всички подадени оферти 

отговарят на изискванията на поканата за участие и клаузите на подписаното 

Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. 

След приключване на оценяването с помощта на бутона „Покани за 

отваряне на ценови оферти" в СЕВОП, председателя на комисията избра 

офертите, които продължават към етап - отваряне на ценовите оферти. 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки ценовите предложения на допуснатите потенциални 

изпълнители станаха видими в 10:30 часа на 08.04.2016 г. в под-меню „Отваряне на 

ценовите оферти". 

Системата автоматично позиционира участниците в под-менюто, когато 

процедурата влезе в тази фаза и предложените общи цени са видими за комисията и 

участниците подали оферти, както и класирането направено от системата по 

критерии „най-ниска цена". 

Ценовите оферти на участниците са както следва: 

Оферти Цена 

*рт 2016 19:26:38 

1 33 670,32 лв, 

Кооперация "Панда" оферта 

Кооперация иПанда" 31 март 2016 10:58:58 

34 021,79 лв. 

34 499,29 лв. 

След извършения преглед на ценовите предложения комисията установи, че 

ценовата оферта на „Ронос" ООД надвишава прогнозната стойност, обявена в 

поканата за стартиране на процедурата от 34 300 лв. без ДДС. 

Съгласно т. 5 от поканата за участие, прогнозната стойност на поръчката е в 

размер на 34 300 лв. без ДДС и потенциалните изпълнители следва да се съобразят 

с нея. Възложителят изрично е посочил, че оферта, която надхвърля прогнозната 

стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

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. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията предлага на възложителя следното 

класиране на участниците получено в СЕВОП: 



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

на поръчката в размер на 33 670.32 лв.без ДДС; 

Второ място Кооперация „Панда", с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 34 021,79 лв. без ДДС. 

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 

получените оферти и предвид крайното класиране на участниците в процедурата, 

комисията предлага на възложителя да обяви за изпълнител на обществената 

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

поръчката в размер на 33 670.32 лв. без ДДС. 

Документацията свързана с провеждането на процедурата е налична и остава 

за съхранение в законоустановения срок в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки. 

Председателят на Комисията закри заседанието. 

Настоящият протокол се пописа от членовете на комисията на 11.04.2016 г. 

Комисия: 

Председател: 

:ка / 

Членове: 

1 

2 у*' ^ • д̂ ". 
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