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К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 
   
                                                                                                                      
                                               

РЕШЕНИЕ № 558 
 

oт 12 ноември  2015 г. 
 
 
На основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и въз основа на Протокол от 10.11.2015г., представен от комисията по чл. 34 от ЗОП, 
назначена със Заповед РД-07-268/20.10.2015г. на Председателя на Комисията за регулиране на 
съобщенията, както и цялата документация, събрана в хода на провеждането на открита 
процедура с Решение № 453 от 17.09.2015г. на Комисията за регулиране на съобщенията  
 
                         
                               КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 
 

            І.  Обявява следното класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията 
за регулиране на съобщенията”, както следва: 
 
      1.„АДЛ” ООД - 100 точки; 

2.„Дилекс ” ООД - 87,53 точки. 
 

ІІ. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора 
да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на поръчката.  
 
Мотиви за класиране: Решението се основава на констатациите и мотивите, съдържащи се в 
Протокол от 10.11.2015 г. на комисията по чл. 34 от ЗОП и цялата документация, събрана в хода 
на провеждането на откритата с Решение № 453 от 17.09.2015 г. на КРС процедура. 
 
ІІІ. Отстранява „Европринт Сервиз” ЕООД от участие в обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на 
съобщенията”. 
 
Мотиви за отстраняване на „Европринт Сервиз” ЕООД: 
 
Несъответствие на подадената от участника оферта с предварително обявените условия на 
Възложителя. 
 
Изискване на Възложителя: 
Раздел ІV „Оферта”, т. 2. Представяне и приемане на офертите”, подточка  2.4. „Офертите се 
подават в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик”. 

 
Предложение на участника: 
 
Представената от участника „Европринт Сервиз” ЕООД оферта не отговаря на изискванията на 
чл. 57, ал. 1 от ЗОП, съгласно който офертата за участие (съдържаща пликове 1, 2 и 3) в 
откритата процедура се поставя в общ запечатан непрозрачен плик. 
Видно от направения преглед на общия плик на офертата на „Европринт Сервиз” ЕООД, същият 
е прозрачен. В допълнение, съгласно подточка 2.4. от „Представяне и приемане на офертите” , 
раздел ІV „Оферта” от документацията, пликът с предлаганата оферта следва да бъде с 
ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Офертата на дружеството е представена в 
запечатан, но прозрачен плик, който се чете на дневна светлина. Поставената оферта е в бял 
плик, чиято плътност позволява да бъде прочетен документ в него без затруднение. Това е в 
нарушение както на чл. 57, ал. 1 от ЗОП, така  и на раздел ІV от цитираната документация за 
участие в процедурата. Следва да бъде отбелязано, че законодателят е въвел изискване 
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офертата да се постави в запечатан и непрозрачен плик, в който да се поставят останалите три 
плика от участниците в процедурата. Понятието „непрозрачност” е свързано с гарантирането на 
тайната на предложението на даден участник до неговото отваряне от страна на оторизираните 
членове на комисията. В този смисъл пликът трябва да бъде с такова свойство на материала, че 
да не позволява през него да прозират графични знаци те да могат да бъдат прочетени и да се 
стигне до предварително узнаване на неговото съдържание. 
Във връзка с горното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,  КРС отстранява от участие в 
процедурата „Европринт Сервиз” ЕООД, тъй като е представило оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. 
 
ІV. Отстранява „Айфест” ООД от участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на цветна 
мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”. 
 
Мотиви за отстраняване на „Айфест” ООД: 
 
Несъответствие на подадената от участника оферта с предварително обявените условия на 
Възложителя. 
 
 

Изискване на Възложителя:          Предложение на участника: 
 
 
Мултикопи от 1 до 9999 

      
Мултикопи от 1 до 999 

 
В техническата спецификация, заложена в документацията от Възложителя, е заложено като 
задължително изискване техническият параметър по отношение на брой мултикопи за 
доставената техника да бъде : от 1 до 9999 мултикопи. 
От предоставеното допълнително разяснение по Плик 2 от страна на „Айфест” ООД е видно, че 
дружеството потвърждава, че декларираният от него технически параметър е с максимален обем: 
„Мултикопи - 999”. Предвид това, посоченият параметър не отговаря на заложеното изискване от 
Възложителя в спецификацията на поръчката. 
Предвид горепосоченото несъответствие между заложените от Възложителя технически 
параметри в техническата спецификация и техническото предложение  на участника, работната 
група констатира, че Техническото предложение на посоченото дружество не отговаря на 
изискванията на Възложителя. 
 
          Във връзка с гореизложеното и на основание разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, КРС 
отстранява от участие в процедурата „Айфест” ООД, тъй като е представило оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

 
               
       Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на 
конкуренцията.  

 
 
 
 
     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                    (Никола Колев) 
 
       ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                     (Цветелина Севлиевска) 
  


