РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

ПРОТОКОЛ
от заседанието на комисията за оценка и класиране на офертите, получени в отговор на
писмена покана по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с изх. №
26-00-2551/22.10.2015 г. във връзка с процедура за сключване на договор, въз основа на
Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. за възлагане на централизирана
обществена поръчка за нуждите на органи на изпълнителната власт, с предмет „Доставка
на канцеларски материали“, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и
бланки“
I. На 04.11.2015 г. от 11:00 часа на основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 93б, ал. 3,
т. 4 от ЗОП и в изпълнение на Заповед № РД-64/04.11.2015 г. на главния секретар на
Министерството на околната среда и водите, упълномощена със Заповед №
РД-614/03.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите, се събра комисия в състав:
Председател: Мариана Найденова – старши експерт в отдел „Обществени
поръчки”, дирекция „Обществени поръчки и стопански дейности“ при МОСВ;
Членове:
1. Кристина Съева-Стаменкова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки”,
дирекция „Обществени поръчки и стопански дейности“ при МОСВ;
2. Евгени Бакалов - главен специалист в отдел „Стопанска дейност“, дирекция
„Обществени поръчки и стопански дейности“ при МОСВ;
Резервни членове:
1. Жулиета Димитрова, главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Обществени поръчки и стопанска дейност“;
2. Николай Ангелов – главен специалист в отдел „Стопански дейности“, дирекция
„Обществени поръчки и стопански дейности“,
със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти в отговор на писмената
покана по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с изх. № 26-00-2551/22.10.2015 г. във връзка с процедура за
сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. за
възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органи на
изпълнителната власт, с предмет „Доставка на канцеларски материали“, обособена
позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“.
Комисията започна работа в обявения в поканата до потенциалните изпълнители
час – 11:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр.
София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22. Въз основа на получения списък по чл.
68, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), председателят на комисията обяви, че
за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в определения в поканата
срок в деловодството на Министерство на околната среда и водите са постъпили четири
оферти, както следва:
1. „Роел-98“ ООД – вх. № 26-00-2551/03.11.2015 г. в 09:50 часа;
2. Кооперация „Панда“ – вх. № 26-00-2551/03.11.2015 г. в 15:07 часа;
3. „Ронос“ ООД – вх. № 26-00-2551/03.11.2015 г. в 15:28 часа;

4. „Плесио Компютърс“ ЕАД – вх. № 26-00-2551/03.11.2015 г. в 15:32 часа.
На публичното заседание на комисията присъства г-жа Деляна Недялкова Асенова
– упълномощен представител на „Ронос“ ООД.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от
ЗОП.
II. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на тяхното
постъпване в деловодството на Министерство на околната среда и водите, от следните
участници „Роел-98“ ООД, Кооперация „Панда“, „Ронос“ ООД, „Плесио
Компютърс“ ЕАД, при което бе установено, че същите са представени в запечатани,
непрозрачни пликове с ненарушена цялост.
Комисията оповести представените във всяка оферта документи, включително и
ценовите предложения на потенциалните изпълнители, и констатира, че са представени
всички необходими документи, съгласно поканата за участие в процедурата.
Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише
ценовите оферти на останалите участници.
Предложените общи стойности за изпълнение на поръчката са както следва:


„Роел-98“ ООД – 9 186,40 лв. без ДДС;



Кооперация „Панда“ – 10 410,25 лв. без ДДС;



„Ронос“ ООД – 9 943,80 лв. без ДДС;



„Плесио Компютърс“ ЕАД – 11 125,80 лв. без ДДС.

С последното публичната част от заседанието на комисията приключи.
III. В периода 05.11.2015 г. – 06.11.2015 г., на закрити заседания, комисията
продължи своята работа, при която се извърши детайлна проверка на представените
документи в офертите, съпоставка на оферираните количества от посочените артикули с
тези изискани от Възложителя и сравнение на предложените единичните цени с тези по
рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. С оглед на установеното при
проверката, комисията констатира следното:
1. Оферта № 1 от „Роел-98“ ООД – представените документи в офертата на
участника отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за
участие. Посочената обща цена в oфертата на участника не надвишава
прогнозната стойност на поръчката. Предложените единични цени на
артикулите не надвишават цените, посочени в рамковото споразумение.
Аритметични грешки в количествено-стойностната сметка не са констатирани.
Участникът е предложил следния срок за доставка: за обикновена поръчка – до
3 (три) работни дни; за спешна поръчка – до 24 (двадесет и четири) часа.
Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни от крайния срок за
подаване на офертата.
2. Оферта № 2 от Кооперация „Панда“ – представените документи в офертата
на участника отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за
участие. Посочената обща цена в oфертата на участника не надвишава
прогнозната стойност на поръчката. Предложените единични цени на
артикулите не надвишават цените, посочени в рамковото споразумение.
Аритметични грешки в количествено-стойностната сметка не са констатирани.
Участникът е предложил следния срок за доставка: за обикновена поръчка – до
3 (три) работни дни; за спешна поръчка – до 24 (двадесет и четири) часа.
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Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни от крайния срок за
подаване на офертата.
3. Оферта № 3 от „Ронос“ ООД – представените документи в офертата на
участника отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за
участие. Посочената обща цена в oфертата на участника не надвишава
прогнозната стойност на поръчката. Предложените единични цени на
артикулите не надвишават цените, посочени в рамковото споразумение.
Аритметични грешки в количествено-стойностната сметка не са констатирани.
Участникът е предложил следния срок за доставка: за обикновена поръчка – до
3 (три) работни дни; за спешна поръчка – до 24 (двадесет и четири) часа.
Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни от крайния срок за
подаване на офертата.
4. Оферта № 4 от „Плесио Компютърс“ ЕАД – представените документи в
офертата на участника отговарят на изискванията на Възложителя описани в
поканата за участие. Посочената обща цена в oфертата на участника не
надвишава прогнозната стойност на поръчката. Предложените единични цени
на артикулите не надвишават цените, посочени в рамковото споразумение.
Аритметични грешки в количествено-стойностната сметка не са констатирани.
Участникът е предложил следния срок за доставка: за обикновена поръчка – до
3 (три) работни дни; за спешна поръчка – до 24 (двадесет и четири) часа.
Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни от крайния срок за
подаване на офертата.
IV. Комисията извърши необходимите изчисления, за да установи дали някое от
предложенията е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
съответните предложения в останалите оферти във връзка с чл. 70, ал. 1 от ЗОП. След
направени изчисления и анализ комисията установи, че не е налице предложение с повече
от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти.
С оглед на гореизложеното, комисията допуска до по-нататъшно участие в
процедурата следните участници „Роел-98“ ООД, Кооперация „Панда“, „Ронос“ ООД,
„Плесио Компютърс“ ЕАД.
V. Съгласно критерия за оценка на офертите „най-ниска цена“ комисията
предлага на Възложителя класиране на допуснатите участници както следва:
1. Първо място - „Роел-98“ ООД, с подадена оферта с вх. №
26-00-2551/03.11.2015 г. в 09:50 часа и предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 9 186,40 лв. без ДДС;
2. Второ място - „Ронос“ ООД, с подадена оферта с вх. № 26-00-2551/03.11.2015
г. в 15:28 часа и предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 9
943,80 лв. без ДДС;
3. Трето място - Кооперация „Панда“, с подадена оферта с вх. №
26-00-2551/03.11.2015 г. в 15:07 часа и предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 10 410,25 лв. без ДДС;
4. Четвърто място - „Плесио Компютърс“ ЕАД, с подадена оферта с вх. №
26-00-2551/03.11.2015 г. в 15:32 часа и предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 11 125,80 лв. без ДДС.
VI. Комисията, след разглеждане, оценка и класиране на офертите и на основание
чл. 72 от ЗОП
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РЕШИ
предлага на главния секретар на Министерството на околната среда и водите, в
качеството му на Възложител, съгласно Заповед № РД-614/03.09.2015 г. на министъра на
околната среда и водите, във връзка с процедура за сключване на договор, въз основа на
Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. за възлагане на централизирана
обществена поръчка за нуждите на органи на изпълнителната власт, с предмет Доставка
на канцеларски материали“, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и
бланки“, да определи за изпълнител класирания на първо място участник „Роел-98“
ООД, с подадена оферта с вх. № 26-00-2551/03.11.2015 г. в 09:50 часа и предложена обща
стойност за изпълнение на поръчката в размер на 9 186,40 лв. без ДДС.
С горното комисията изпълни поставените задачи, определени със Заповед №
РД-64/04.11.2015 г. на главния секретар на Министерството на околната среда и водите, в
качеството му на Възложител, съгласно Заповед № РД-614/03.09.2015 г. на министъра на
околната среда и водите, с оглед на което председателят закри заседанието ѝ.
Настоящият протокол, заедно с цялата документация, събрана в хода на
процедурата, се предаде на Възложителя.
Настоящият протокол се изготви и подписа на 09.11.2015 г.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № РД-64/04.11.2015 г.
/ Мариана Найденова /
Членове:
1. Кристина Съева-Стаменкова………………………………...
2. Евгени Бакалов………………………………………………
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