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. № 26-00-2954/15.12.2015 г.
във връзка с процедура за сключване на договор, въз основа на Рамково споразумение №
СПОР-445/12.11.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органи
на изпълнителната власт, с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”
по обособена позиция № 1 ,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи
устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“
I. На 22.12.2015 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-ЗОП-80/22.12.2015 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: Мариета Кръстева – 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. № 26-00-2954/15.12.2015 г. във връзка с процедура за сключване на
договор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г. за възлагане на
централизирана обществена поръчка за нуждите на органи на изпълнителната власт, с предмет
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1 ,,
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката
Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“.
Обществената поръчка се проведе електронно чрез Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”,
раздел „Мини-процедури“.
Комисията започна работа в обявения в поканата до потенциалните изпълнители час – 11:00
часа в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), където в определения в поканата
срок са постъпили пет оферти, както следва:
1. „Плесио Компютърс“ ЕАД – подадена на 17.12.2015 г. в 16:49:15 часа;
2. Кооперация „Панда“ – подадена на 18.12.2015 г. в 10:50:52 часа;

3. „Лирекс-БГ“ ООД – подадена на 18.12.2015 г. в 15:05:27 часа;
4. „Роел-98“ ООД – подадена на 21.12.2015 г. в 10:49:41 часа;
5. „Ронос“ ООД – подадена на 21.12.2015 г. в 11:12:29 часа.
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 Системата за електронно възлагане на обществени поръчки.
В раздел „Документи за подбор“ комисията констатира, че към всяка оферта са представени
необходимите документи, съгласно поканата за участие в процедурата.
В раздел „Предложение за изпълнение на поръчката“ комисията констатира, че във всяка
оферта е попълнена информацията, съгласно поканата за участие в процедурата.
Комисията премина към отваряне на ценовите оферти на участниците, като в Системата за
електронно възлагане на обществени поръчки се визуализира следната информация:

Предложените общи стойности за изпълнение на поръчката са както следва:


„Роел-98“ ООД – 129 260,41 лв. без ДДС;



„Лирекс-БГ“ ООД – 129 980,40 лв. без ДДС;



„Плесио Компютърс“ ЕАД – 142 328,51 лв. без ДДС;



„Ронос“ ООД – 142 439,94 лв. без ДДС;



Кооперация „Панда“ – 142 907,40 лв. без ДДС.

III. В периода 23.12.2015 г. – 04.01.2016 г., комисията продължи своята работа, при която се
извърши детайлна проверка на представените документи и информация в офертите и съпоставка на

изискванията на Възложителя с предложенията на участниците. С оглед на установеното при
проверката, комисията констатира следното:
Оферта № 1 от „Плесио Компютърс“ ЕАД – представените документи в офертата на
участника отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за участие.
Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаването ѝ.
Участникът е декларирал съгласие гаранционният срок на артикулите да бъде съгласно
предложения от него в техническата оферта към Рамково споразумение № СПОР-445 от
12.11.2015 г., който започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ приемането на стоките. Посочената обща цена в oфертата на
участника надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Оферта № 2 от Кооперация „Панда“ – представените документи в офертата на
участника отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за участие.
Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаването ѝ.
Участникът е декларирал съгласие гаранционният срок на артикулите да бъде съгласно
предложения от него в техническата оферта към Рамково споразумение № СПОР-445 от
12.11.2015 г., който започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ приемането на стоките. Посочената обща цена в oфертата на
участника надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Оферта № 3 от „Лирекс-БГ“ ООД – представените документи в офертата на участника
отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за участие. Срокът на
валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаването ѝ.
Участникът е декларирал съгласие гаранционният срок на артикулите да бъде съгласно
предложения от него в техническата оферта към Рамково споразумение № СПОР-445 от
12.11.2015 г., който започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ приемането на стоките. Посочената обща цена в oфертата на
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Оферта № 4 от„Роел-98“ ООД – представените документи в офертата на участника
отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за участие. Срокът на
валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаването ѝ.
Участникът е декларирал съгласие гаранционният срок на артикулите да бъде съгласно
предложения от него в техническата оферта към Рамково споразумение № СПОР-445 от
12.11.2015 г., който започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ приемането на стоките. Посочената обща цена в oфертата на
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Оферта № 5 от „Ронос“ ООД – представените документи в офертата на участника
отговарят на изискванията на Възложителя описани в поканата за участие. Срокът на
валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаването ѝ.
Участникът е декларирал съгласие гаранционният срок на артикулите да бъде съгласно
предложения от него в техническата оферта към Рамково споразумение № СПОР-445 от
12.11.2015 г., който започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ приемането на стоките. Посочената обща цена в oфертата на
участника надвишава прогнозната стойност на поръчката.
IV. Във връзка с чл. 70, ал. 1 от ЗОП, Системата за електронно възлагане на обществени
поръчки индикира в червен цвят дали някое от предложенията е с повече от 20 на сто
по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Съгласно
функционалните възможности на СЕВОП комисията констатира, че не е налице предложение с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти.

V. Съгласно критерия за оценка на офертите „най-ниска цена“ комисията предлага на
Възложителя класиране на допуснатите участници както следва:
Първо място – „Роел-98“ ООД, с подадена оферта в Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки на 21.12.2015 г. в 10:49:41 часа и предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 129 260,41 лв. без ДДС;
Второ място – „Лирекс-БГ“ ООД, с подадена оферта в Системата за електронно възлагане
на обществени поръчки на 18.12.2015 г. в 15:05:27 часа и предложена обща стойност за изпълнение
на поръчката в размер на 129 980,40 лв. без ДДС;
Трето място – „Плесио Компютърс“ ЕАД, с подадена оферта в Системата за електронно
възлагане на обществени поръчки на 17.12.2015 г. в 16:49:15 часа и предложена обща стойност за
изпълнение на поръчката в размер на 142 328,51 лв. без ДДС;
Четвърто място – „Ронос“ ООД, с подадена оферта в Системата за електронно възлагане
на обществени поръчки на 21.12.2015 г. в 11:12:29 часа и предложена обща стойност за изпълнение
на поръчката в размер на 142 439,94 лв. без ДДС;
Пето място – Кооперация „Панда, с подадена оферта в Системата за електронно възлагане
на обществени поръчки подадена на 18.12.2015 г. в 10:50:52 часа и предложена обща стойност за
изпълнение на поръчката в размер на 142 907,40 лв. без ДДС.
VI. Комисията, след разглеждане, оценка и класиране на офертите и на основание чл. 72 от
ЗОП
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-445/12.11.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органи
на изпълнителната власт, с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”
по обособена позиция № 1 ,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи
устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“, да определи за изпълнител класирания
на първо място участник „Роел-98“ ООД, с подадена оферта в Системата за електронно възлагане
на обществени поръчки на 21.12.2015 г. в 10:49:41 часа и предложена обща стойност за изпълнение
на поръчката в размер на 129 260,41 лв. без ДДС.
С горното комисията изпълни поставените задачи, определени със Заповед №
РД-ЗОП-80/22.12.2015 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 04.01.2016 г.

