чл. 2 от ЗЗЛД
1
/^ц
ТАТЗД1АСЕКУЛОВА
Главен

секретар

Упълномощена със Заповед
№ Е-РД-16-405/11.05.2017 г.
на министъра на енергетиката

ДОКЛАД
Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и
класирала подадените в СЕВОП оферти в отговор на писмена покана № Е-26-Р29/01.02.2019 г. за участие във вътрешен конкурентен избор по чл, 82, ал. 4 отЗОП въз
основа на допълнително споразумение № 1/14.11.2018 г. към сключено Рамково
споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. с предмет: „Доставка на тонери и други
консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", обособена позиция
№ 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни
и печатащи устройства с различни марки"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА,
В изпълнение на Ваша Заповед № Е-РД-16-106/12.02.2019 г. за определяне на
комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили в СЕВОП електронни оферти
за участие във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на
изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено допълнително споразумение
№ 1/14.11.2018 г. към Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. с предмет:
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства",
обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат
за копирни и печатащи устройства с различни марки, Ви уведомяваме следното:
Процедурата за вътрешен конкурентен избор на изпълнител се проведе чрез
Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). В 10.00 часа на
12.02.2019 г. комисията започна работа в следния състав:
Председател:
1. Г

чл. 2 от ЗЗЛД!, главен експерт, дирекция ФУСИКО;

Членове:
2,

чл. 2 от ЗЗЛД

н, старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР;

3. чл. 2 от ЗЗЛД главен експерт, дирекция ФУСИКО.
След като се запозна с имената на участниците, председателят и членовете на
комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията
констатира,

че

29/01.02.2019

пристъпи
в отговор

г,,

към разглеждане
на

изпратената

на подадените
чрез

СЕВОП

в определения срок за получаване

електронни оферти и

покана

изх.

на оферти

№ Е-26-Р-

(23,59 часа на

11.02.2019 г.) в СЕВОП са постъпили три броя оферти.
Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час на
постъпване, както следва:
Номер

Име ма оферта

И ме на участник

Дата и час на подаване.

Кооперация

Кооперация"Панда'

7 февр 2019 17:39:52

РОЕЛ 98 О О Д

8 февр 2019 17:43:47

Ронос О О Д

11 февр 2019 13:21:34

"Панда"
оферта

РОЕЛ 98

оферта

Комисията

прегледа

подадената

от

участниците

информация

в отговор

на

поставените изисквания от Възложителя във въпросника „Предложение за изпълнение
на поръчката"

разделен

в следните

групи въпроси

- „Техническо

предложение",

„Декларации" и „Статус на участника", след което председателя на комисията чрез
системния бутон „Покани за разглеждане" допусна получените оферти към фазата
„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 групови гридове, даващи възможност за оценка от типа
„да/не" на информацията подадена в офертите.
В резултат на извършената оценка, комисията установи, че всички подадени
оферти отговарят на изискванията, посочени в поканата и клаузите на подписаното
Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г.

След приключване на оценяването председателя на комисията избра офертите на
всички участници и с помощта на бутона „Покани за отваряне на ценови оферти" ги
допусна към следващия 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 14:15 часа на 12.02.2019 г. в под-меню „Отваряне на ценовите
оферти".
Системата автоматично позиционира участниците и предложените цени станаха
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:
Ценова оферга - част 1

Коог1ера.цж?_;'0.В!1Д.а."

1

IJ224J2JIB,.

Отваряне на ценови оферти

2

iiШл92.JlB^

Отваряне на ценови оферти

3

2 054,40 ле.

Отваряне на ценови оферти

о.Ф § PliLKoo п е р а ция
и

Панда"7 февр 2019

17:39:52
р о е л 98.Р_ОД_од)еот.а
РОЕЛ 98 ООД8 февр 2019
17:43:47
Ронос 0 0 Д оферта Ронос
ООД11 февр 2019
13:21:34

Ценова оферта - част II

Ронос О О Д оферта Ронос ООД 11 февр 2019

1

8 53в,60 лв.

13:21:34

Кооперация "Панда" оферта Коопераиия

2

8 545,79 лв.

"Панда"7 февр 2019 17:39:52
РОЕЛ 98 ООД

Отваряне на ценови
оферти

оферта РОЕЛ 98 ООД8 февр 2019

Отваряне на ценови
оферти

3

8 547,07 лв.

17:43:47

Отваряне на ценови
оферти

Обида цена

Кооперация " П а н д а " оферта Кооперация
"Ланда"7 февр 2019 17:39:52

1-

10 469,91 лв.

Отваряне на ценови
оферти

РОЕЛ 98 О О Д о ф е р т а РОЕЛ 98 ООД8 февр 2019

2

10 472,04 лв.

17:43:47

Отваряне на ценови
оферти

Ронос О О Д о ф е р т а Ронос ООД 11 февр 2019

3

13:21:34

10 593,00 лв.
~

Отваряне на ценови
оферти

При извършения преглед на ценовите предложения на участниците (Ценова
оферта част I + Ценова оферта част II), комисията установи, че предложената обща
цена

на „Ронос"

ООД

надвишава

прогнозната

стойност,

обявена

в поканата

за

стартиране на процедурата от 10 483 лв. без ДДС.
Съгласно т. 5 от поканата за участие, прогнозната стойност на поръчката е в
размер на 10 483 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 предварително обявените условия на поръчката.
Предвид горното, комисията предлага участникът „РОНОС" ООД, с предложена
обща цена в размер на 10 593 лв. без ДДС, да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2,
б. „а" от ЗОП.
Въз основа на извършените действия, чл. 22, ал. 8 от Рамковото споразумение,
съгласно който на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, и
съгласно

обявения

критерий за

възлагане

„най-ниска

цена",

комисията

извърши

следното класиране на участниците в обществената поръчка с предмет: „Доставка на
тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", обособена
позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни
и печатащи устройства с различни марки":
I-во място: Кооперация "Панда", с предложена обща цена в размер на 10 469.91
лв. без ДДС;
II-ро място: „РОЕЛ 98" ООД, с предложена обща цена в размер на 10 472.04 лв.
без ДДС.
Предвид класирането на участниците, комисията предлага на Възложителя да
сключи договор с класирания

на първо място участник - Кооперация "Панда", с

предложена обща цена в размер на 10 469.91 без ДДС.
С така описаните действия комисията изпълни възложената със Заповед № Е-РД16-106/12.02.2019 г. задача и приключи работата си на 12.02.2019 г.
Приложения:
1. Протокол от работата на комисията;
2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.;

3. Оферта иа „Кооперация Панда", разпечатана от СЕВОП;
4. Оферта на „Роел 98" ООД, разпечатана от СЕВОП.
5. Оферта на „Ронос" ООД, разпечатана от СЕВОП.
Комисия:

чл. 2 от ЗЗЛД
Председател:
Членове:
1....

- 2 от ЗЗЛД
чл.
!
Н /

)

чл. 2 от ЗЗЛД
2
Г

^

/

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор
на изпълнител на обществена поръчка въз основа на допълнително
споразумение № 1/14.11.2018 г, към сключено Рамково споразумение №
СПОР-8/16.05.2017 г. с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи
за печат за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 2
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и
печатащи устройства с различни марки"

На 12.02.2019 г. в 10.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката,
Комисията назначена със Заповед № Е-РД-16-106/12.02.2019 г. на главния секретар
започна своята работа в състав:
Председател:
1. чл. 2 от ЗЗЛД

а, главен експерт, дирекция ФУСИКО;

Членове:
2. чл. 2 от ЗЗЛД
3.

, старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР;

в, главен експерт, дирекция ФУСИКО;

със задача електронно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите
оферти за сключване на договор въз основа на допълнително споразумение №
1/14.11.2018 г. към рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. с предмет:
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат 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 1131.
Комисията констатира, че чрез СЕВОП е изпратена покана изх. № Е-26-Р29/01.02.2019 г. до тримата участници по рамковото споразумение, Датата и часът
за отварянето на офертите са визуализирани в страницата „График" на СЕВОП, с
оглед на което участниците се считат за уведомени.
Съгласно подготвения „График" в системата, информацията съдържаща се в
офертите стана видима за комисия в 10:00 часа на 12.02.2019 г.
Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти всички членове
на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2
от ЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане на подадените електронни оферти и
констатира, че в определения срок за получаване на оферти (23.59 часа на

11.02.2019 г.) в СЕВОП са постъпили три броя оферти, налични в менюто „Оферти"
на системата.
Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час
на постъпване, както следва:

Номер

Име на оферта

Ине на учзсп«ик

Дата и час на подаване

Кооперация "Панда'

7 февр 2019 17:39:52

РОЕЛ 98 ООД

8 февр 2019 17:43:47

Рои ос ООД

11 февр 2019 13:21:34

'Панда'
оферта

РОЕЛ 98

оферта

Комисията прегледа подадената от участниците информация в отговор на
поставените

изисквания

от

Възложителя

във

въпросника

„Предложение

изпълнение на поръчката" разделен в следните групи въпроси -

за

„Техническо

предложение", „Декларации" и „Статус на участника", след което председателя на
комисията чрез системния бутон „Покани за разглеждане" допусна получените
оферти към фазата „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 групови гридове, даващи възможност за оценка
от типа „да/не" на информацията подадена в офертите.
В резултат на извършената оценка, комисията установи, че всички подадени
оферти отговарят на изискванията, посочени в поканата и клаузите на подписаното
Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г.
След

приключване

на

оценяването

председателя

на

комисията

избра

офертите на всички участници и с помощта на бутона „Покани за отваряне на
ценови оферти" ги допусна към следващия етап „Отваряне на ценовите оферти".

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки ценовите предложения на участниците станаха видими в 14:15
часа на 12,02.2019 г. в под-меню „Отваряне на ценовите оферти".
Системата

автоматично

позиционира

участниците

в

под-менюто,

когато

процедурата влезе в тази фаза и предложените цени стават видими за комисията и
участниците подали офертите, както и класирането направено от системата по
критерии „най-ниска цена".
Ценовите оферти на участниците са както следва:

Ценова оферта - част 1

Кооперация " П а н д а '

1

1 924/12 лв.

Отваряне на ценови оферти

2

1. 924,97 лв.

Отваряне на ценови оферти

2.ii54,4^jiB.-_

Отваряне на ценови оферти

оферта „Кооперация
"Паидз"7 февр 2019
17:39:52
РОЕЛ 98 О О Д о ф е р т а
РОЕЛ 98 ООД8 февр 2019
17:43:47

Ррнос_ООД .оф еща
Ронос ООД11 февр 2019
13:21:34

Ценова оферта - част II

Ронос О О Д о ф е р т а Ронос ООДХ.1 февр 2019

I

в 538,60 лв.

13:21:34
Кооперация " П а н д а " о ф е р т а Кооперация

оферти
2

8 54 5,79 лв,

"Панда"7 февр 2019 17:39:52
РОЕЛ 98 О О Д о ф е р т а РОЕЛ 98 ООД8 февр 2019

Отваряне на ценови

Отваряне на ценови
оферти

3

8 547,07 лв.

17:43:47

Отваряне на ценови
оферти

Обща цена

Кооперация " П а н д а " о ф е р т а Коопераци;
"Панда"7 февр 2019 17:39:52

10 469,91 яв.

Отваряне на ценови
оферти

РОЕЛ 98 О О Д Оферта РОЕЛ 98 ООД8 февр

2

10 472,04 лв.

Отваряне на ценови
оферти

2019 17:43:47
Ронос О О Д о ф е р т а Ронос ООД11 февр 2019

3

10 593,0.0 лв,.

Отваряне на ценови
оферти

13:21:34

След извършения преглед на ценовите предложения на участниците (Ценова
оферта част I + Ценова оферта част И), комисията установи, че предложената обща
цена на „Ронос" ООД надвишава прогнозната стойност, обявена в поканата за
стартиране на процедурата от 10 483 лв. без ДДС.
Съгласно т. 5 от поканата за участие, прогнозната стойност на поръчката е в
размер на 10 483 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 предварително обявените условия на поръчката.
Предвид

горното,

комисията

предлага

участникът

„РОНОС"

ООД,

с

предложена обща цена в размер на 10 593 лв. без ДДС, да бъде отстранен на
основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП.
Въз

основа

на

извършените

действия,

чл.

22,

ал.

8

от

Рамковото

споразумение, съгласно който на първо място се класира участникът, предложил
най-ниска цена, и съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена",
комисията извърши следното класиране на участниците в обществената поръчка с
предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи
устройства", обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други
консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки":
1-во място: Кооперация "Панда", с предложена обща цена в размер на
10 469.91 лв. без ДДС;
И-ро място: „РОЕЛ 98" ООД, с предложена обща цена в размер на 10 472.04
лв, без ДДС.
Предвид класирането на участниците, комисията предлага на Възложителя да
сключи договор с класирания на първо място участник - Кооперация "Панда", с
предложена обща цена в размер на 10 469.91 без ДДС.
След извършеното класиране, комисията изготви доклад по чл. 60, ал. 1 от
ППЗОП за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
да бъде представен на възложителя за утвърждаване.
Документацията свързана с провеждането на процедурата е налична и остава
за съхранение в законоустановения срок в Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки.

С извършване на тези действия, комисията приключи своята работа.
Настоящият протокол е съставен и подписан на 12.02.2019 г.
Комисия:

чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
Членове:

чл. 2 от ЗЗЛД
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