чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
Министър 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 за участие във вътрешен конкурентен избор по
чл. 82, ал. 4 от ЗОП въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР4/18.04.2019 г. с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни
и печатащи устройства", обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и
други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и
бивши Самсунг"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
В изпълнение на Заповед № Е-РД-16-427/25.06.2019 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

Рамково споразумение

№ СПОР-

4/18.04.2019 г. с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни
и печатащи устройства", обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и
други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и
бивши Самсунг", 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
25.06.2019 г. комисията започна работа в следния състав:
Председател:
1.1

чл. 2 от ЗЗЛД

, началник на отдел ИКО, дирекция ФУСИКО;

Членове:
2.
3.

чл. 2 от ЗЗЛД

главен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР;
, главен експерт, дирекция ФУСИКО.

Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час на
постъпване, както следва:
1

Р О Е Л 98 О О Д о ф е р т а

РОЕЛ 98 ООД

20 юни 2019 14:54:33

2

Кооперация "Панда" оферта

Кооперация "Панда"

24 юни 2019 12:32:47

3

Рои о с О О Д о ф е р т а

Ронос ООД

24 юни 2019 13:42:21

Ценовите оферти на участниците са както следва:

Ронос ООД оферта Ронос ООД24 юни 2019

1

17 546,00 лв,

Отваряне на
ценови оферти

13:42:21
Р О Е Л.98.00II. оtbерта.РОЕЛ 98 00д20 юни

17 624,00 лв.

2019 14:54:33

ценови оферти

Кооперация "Панла" оферта Кооперация

18 038,20 лв.

"Панда"24 юни 2019 12:32:47

При извършената
участниците

цени

Отваряне на

не

Отваряне на
ценови оферти

проверка,
надвишават

комисията

констатира,

прогнозната

че така

стойност,

обявена

предложените
в

поканата

от
на

Възложителя от 18 050 лв. без ДДС и не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Въз основа на извършените действия, чл. 22, ал. 9 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 № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни
и печатащи устройства с марка HP и бивши Самсунг":
I -во място: „Ронос" ООД, с предложена цена в размер на 17 546 без ДДС;
И-ро място: „Роел 98" ООД, с предложена цена в размер на 17 624 лв. без ДДС,
Ill-то място: Кооперация "Панда", с предложена цена в размер на 18 038.20 лв.
без ДДС.

Предвид класирането на участниците, комисията предлага на Възложителя да
сключи договор с класирания на първо място участник - „Ронос" ООД, с предложена
цена в размер на 17 546 лв. без ДДС,

Приложения:
1. Протокол от работата на комисията;
2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.;
3. Оферта на „Кооперация Панда", разпечатана от СЕВОП;
4. Оферта на „Роел 98" ООД, разпечатана от СЕВОП.
5. Оферта на „Ронос" ООД, разпечатана от СЕВОП,

Комисия:

jf

чл. 2 от ЗЗЛД
Председател:

...
I

Членове:

!1

^ ^

чл. 2 от ЗЗЛД
>.

/1

/

а /

•

-I-

• — н /

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 сключено Рамково
споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. с предмет: „Доставка на тонери и
други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", обособена
позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат
за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг" за
нуждите на Министерството на енергетиката

На 25.06.2019 г. в 10.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката,
Комисията назначена със Заповед № Е-РД-16-427/25.06.2019 г. на главния секретар
започна своята работа в състав:
Председател:
1, чл. 2 от ЗЗЛД , н-к ИКО, дирекция ФУСИКО;
Членове:
2,

чл. 2 от ЗЗЛД

3,

"лавен юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР;
главен експерт, дирекция ФУСИКО;

със задача електронно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите
оферти за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № СПОР4/18.04.2019 г. с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за
копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални
тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP
(Ейч

Пи)

и бивши

провеждана

Самсунг"

електронно

за

нуждите

в Системата

за

на

Министерството

електронно

на

възлагане

енергетиката,

на

обществени

поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/, под номер 1368.
Комисията констатира, че чрез СЕВОП е изпратена покана изх. № Е-26-Р80/12.06.2019 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 25.06.2019 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

24.06.2019 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:

1

Р О Е Л 98 О О Д о ф е р т а

РОЕЛ 98 ООД

20 юни 2019 14:54:33

2

Кооперация "Нанда" оферта

Кооперация "Паида"

24 юни 2019 12:32:47

3

Ронос ООД о ф е р т а

Ронос ООД

24 юни 2019 13:42:21

Комисията прегледа подадената от участниците информация в отговор на
поставените
изпълнение

изисквания
на поръчката"

предложение"

и

от

Възложителя

разделен

„Декларации",

след

във

в следните
което

въпросника
групи

въпроси

председателя

системния бутон „Покани за разглеждане" допусна

„Предложение

на

-

„Техническо

комисията

получените

за

чрез

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.
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 11:00
часа на 26.06.2019 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:

Ронос ООД Оферта Роиос ООД24 юни 2019

1

17 54б.,00 лв,

Отваряне на ценови

13:42:21

оферти

РОЕЛ 98 ООД оферта РОЕЛ 98 00д20 юни 2019

2

17 624,00 лв.

14:54:33

Отваряне на ценови
оферти

Кооперация "Панда" оферта Кооперация

3

18 038,20 ли.

ч>

Г1анда"24 юни 2019 12:32:47

Отваряне на ценови
оферти

При извършената проверка, комисията констатира, че така предложените от
участниците цени не надвишават прогнозната стойност, обявена в поканата на
Възложителя от 18 050 лв. без ДДС и не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Въз

основа

на

извършените

действия,

чл.

22,

ал.

9

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 № 1 „Доставка на оригинални тонери и други
консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и
бивши Самсунг":
I -80 място: „Ронос" ООД, с предложена цена в размер на 17 546 без ДДС;
11-ро място: „Роел 98" ООД, с предложена цена в размер на 17 624 лв. без
ДДС.
Ш - т о място: Кооперация "Панда", с предложена цена в размер на 18 038.20
лв. без ДДС,
Предвид класирането на участниците, комисията предлага на Възложителя да
сключи договор с класирания на първо място участник - „Ронос" ООД, с предложена
цена в размер на 17 546 лв. 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 28.06,2019 г.

Комисия:

чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:

н/
Членове:

^

1.
/:

чл. 2 от ЗЗЛД
J

/

