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. №
26-00-2/05.01.2015 г. във връзка с процедура за сключване на договор въз основа на
Рамково споразумение № СПОР-46 от 03.11.2014 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 13.01.2015 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-21/13.01.2015 г. на Министъра на околната
среда и водите се събра комисия в състав:
Председател: Калина Дойчинова – старши експерт в отдел „Обществени
поръчки”, дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ при
МОСВ;
Членове:
1. Кристина Съева-Стаменкова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки”,
дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ при МОСВ;
2. Евгени Бакалов - главен специалист в отдел „Стопанска дейност“, дирекция
„Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване“ при
МОСВ;
3. Николай Ангелов – главен специалист в отдел „Стопанска дейност“, дирекция
„Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване“ при
МОСВ;
4. Димитър Плевнелиев – младши експерт в отдел „Стопанска дейност“, дирекция
„Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване“ при
МОСВ;
Резервен член: Аксел Кошуджу, старши експерт в отдел „Обществени поръчки“,
дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“,
със задача да разгледа и класира подадените оферти в отговор на писмената покана
по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с изх. 26-00-2/05.01.2015 г. във връзка с процедура за сключване
на договор въз основа на Рамково споразумение СПОР-46/03.11.2014 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).
Поради отсъствие по обективни причини на председателя Калина Дойчинова –
старши експерт в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Правно-нормативно
обслужване и обществени поръчки“ същият беше заместен от резервния член Аксел
Кошуджу – старши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ при Министерството на
околната среда и водите.

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. „АТС-България“ ООД – вх. № 26-00-2 от 12.01.2015 г. в 15,13 часа.
2. „Лирекс БГ“ ООД – вх. № 26-00-2 от 12.01.2015 г. в 15,16 часа.
3. „Ронос“ ООД – вх. № 26-00-2 от 12.01.2015 г. в 16,34 часа.
4. „Роел-98“ ООД – вх. № 26-00-2 от 12.01.2015 г. в 17,24 часа.
На публичното заседание на комисията за отваряне на офертите не присъстваха
представители на четирите поканени дружества.
След обявяване на постъпилите оферти председателят и членовете на комисията
подписаха декларации за обстоятелствата 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 „АТС-България“ ООД, „Лирекс БГ“, „Ронос“ ООД и „Роел-98“ ООД, 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.
Предложените общи стойности за изпълнение на поръчката са както следва:
•

„АТС-България“ ООД – 119 440,33 лв. без ДДС;

•

„Лирекс БГ“ ООД – 137 691,98 лв. без ДДС;

•

„Ронос“ ООД – 152 610,90 лв. без ДДС;

•

„Роел-98“ ООД – 97 690,27 лв. без ДДС.

С последното публичната част от заседанието на комисията приключи.
III. В периода 14.01.2015 г. – 19.01.2015 г., на закрити заседания, комисията
продължи своята работа, при която се извърши детайлна проверка на представените
документи в офертата, съпоставка на оферираните количества от посочените артикули с
тези изискани от възложителя и сравнение на предложените единичните цени с тези по
рамково споразумение № СПОР - 46/03.11.2014 г. С оглед на установеното при
проверката, комисията констатира следното:
1. Оферта № 1 от „АТС-България“ ООД - представените документи в
офертата на участника отговарят на изискванията на възложителя описани в
поканата за участие. Участникът е предложил 12 (дванадесет) месеца
гаранционен срок на всички артикули, идентично на посочения срок в
Техническата оферта по рамковото споразумение. 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.
Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни от крайния срок за
подаване на офертата.
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2. Оферта № 2 от „Лирекс БГ“ ООД - представените документи в офертата
на участника отговарят на изискванията на възложителя описани в поканата
за участие.. Участникът е предложил 6 (шест) месеца гаранционен срок на
всички артикули, идентично на посочения срок в Техническата оферта по
рамковото споразумение. 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.
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. Участникът е предложил 6 (шест) месеца гаранционен срок на
всички артикули, идентично на посочения срок в Техническата оферта по
рамковото споразумение. 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.
Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни от крайния срок за
подаване на офертата.
4. Оферта № 4 от „Роел-98“ ООД представените документи в офертата на
участника отговарят на изискванията на възложителя описани в поканата за
участие. Участникът е предложил 6 (шест) месеца гаранционен срок на
всички артикули, идентично на посочения срок в Техническата оферта по
рамковото споразумение. 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.
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 за показателите, подлежащи на оценка на допуснатите участници, е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти. След направен анализ комисията установи, че предложената цена от
„Роел-98“ ООД е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на
съответните предложения в останалите оферти.
V. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) комисията
изиска с писмo с изх.№ 26-00-2/19.01.2015 г. представяне на подробна писмена обосновка
за начина на образуване на ценовото предложение на „Роел-98“ ООД в срок 3 /три/
работни дни, считано от датата на получаване на писмото.
VI. На 23.01.2015 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, на основание Заповед № РД-21 от 13.01.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите, се проведе закрито заседание на комисията, за
да се обсъди получената в определения срок писмена обосновка от „Роел-98“ ООД –
писмо с вх.№ 26-00-2/21.01.2015 г.

3

(чл. 33, ал. 4 от ЗОП)*

С оглед на горното, комисията счита, че в писмената си обосновка
участникът е посочил обективни факти, които обосновават наличие на
обстоятелствата по чл. 70, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: наличието на
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при
изпълнението на обществената поръчка и реши да приеме представената писмена
обосновка.
VII. Съгласно критерия за оценка на офертите „най-ниска цена“ комисията
предлага на Възложителя класиране на допуснатите участници както следва:
На първо място - „Роел-98“ ООД, с подадена оферта с вх. № 26-00-2/12.01.2015 г.
в 17,24 ч. и предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 97 690,27
лв. без ДДС;
На второ място - „АТС-България“ ООД, с подадена оферта с вх. №
26-00-2/12.01.2015 г. в 15,13 ч. и предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в
размер на 119 440,33 лв. без ДДС;
На трето място - „Лирекс БГ“ ООД, с подадена оферта с вх. № 26-00-2/12.01.2015
г. в 15,16 ч. и предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 137
691,98 лв. без ДДС;
На четвърто място - „Ронос“ ООД, с подадена оферта с вх. № 26-00-2/12.01.2015
г. в 16,34 ч. и предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 152
610,90 лв. без ДДС.
VIII. Комисията, след разглеждане, оценка и класиране на офертите и на основание
чл. 72 от ЗОП
РЕШИ
предлага на Възложителя - Министъра на околната среда и водите, да определи за
изпълнител на обществената поръчка 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)
класирания на първо място участник „Роел-98“ ООД, с подадена оферта с вх. №

4

26-00-2/12.01.2015 г. в 17,24 ч. и предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в
размер на 97 690,27 лв. без ДДС;
С горното комисията изпълни поставените задачи на възложителя, определени със
Заповед № РД-21/13.01.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, с оглед на което
председателят закри заседанието й.
Настоящият протокол, заедно с цялата документация, събрана в хода на
процедурата, се предаде на възложителя.
Настоящият протокол се изготви и подписа на 27.01.2015 г.
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