
,• 

ПРОТОКОЛ 

от 13.07.2017 г. 

Във връзка с обява за участие в поръчка по реда на чл. 187 от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ,,Периодична доставка по заявка 
на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери за нуждите на 
КРС", открита с Протоколно решение № 10/15.06.2017 г. на КРС, със 
Заповед РД № 07-178/29.06.2�17 г. на Председателя на КРС е създадена 
комисия в състав: 

\ 

Председател: Красимир Василев- старши експерт в дирекция ФАО; 

Членове: 
1. Детелина Василева - младши експерт в дирекция ФАО;
2. Ваня Атанасова - юрисконсулт в дирекция ПРОПО

Резервни членове: 
1. Десислава Атанасова - старши счетоводител в дирекция ФАО;
2. Веселин Ковачев- старши юрисконсулт в дирекция ПРОПО;

със задача да извърши разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител по посочената поръчка. 

На 29.06.2017 г. председателят на работната група с приемо
предавателен протокол получи от г-н Борислав Стоянов - главен експерт в 
дирекция ФАО, подадените оферти от следните участници: 

1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА";
2. ,,АТС - БЪЛГ АРИЯ" ООД;
3. ,,РОЕЛ - 98" ООД;
4. ,,ПЛЕСИО КО№lЮТЪРС" ЕАД;
5. ,,РОНОС" ООД.
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Комисията, назначена със Заповед РД № 07-178/29.06.2017 г., започна 
работата си в 14:15 ч. на 29.06.2017 г. Членовете на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На откритото заседание на комисията присъства: г-жа Деляна 
Недялкова Асенова - упълномощен представител на „РОНОС" ООД. 

Членовете на комисията се увериха, че пликовете с офертите не са 
отваряни, запечатани са трайно, непрозрачни са и върху тях са отбелязани 
входящ номер, дата и час на постъпване, наименование на участника и 
предмет на поръчката. 

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно 
списъка на подалите документи участници. 

Първа беше отворена офертата на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" с 
вх. № 20-00-79/28.06.2017 г. Офертата съдържаше следните документи: 

1. Списък на приложените документи;
2. Копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от

Агенцията по вписванията, с посочен ЕИК;
3. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Приложения №№ За и

36);
4. Декларация, че предлаганите от участника консумативи са

оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани и са произведени
от производителя на съответната марка техника; същите ще бъдат
доставени в оригинална опаковка с ненарушена цялост, с информация
за датата на производство и срока на годност на консуматива, както и
с инструкция за експлоатация;

5. Доказателства за технически възможности - списък на основните
договори с предмет, аналогичен на този на поръчката, придружен с
доказателства за изпълнение;

6. Сертификат ISO 9001 за внедрена система за управление на
качеството;

7. Техническо предложение (Приложение № 1) с приложенията към
него;

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
9. Декларация за липса на свързаност;
1 О.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд; 

11.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юридически с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици;

12.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари;
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13.Ценово предложение по образец (Приложение № 2).

Втора беше отворена офертата на „А ТС - БЪЛГ АРИЯ" ООД с вх. 
№ 20-00-80/29.06.2017 г. Офертата съдържаше следните документи: 

1. Списък на приложените документи;
2. Декларация за регистрация по ЗТР и копие от удостоверение за

актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията, с
посочен Е:ИК;

3. Декларация за място за изпълнение на предмета на поръчката;
4. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Приложения №№ За и

36);
5. Декларация, че предлаганите от участника консумативи са

оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани и са произведени
от производителя на съответната марка техника; същите ще бъдат
доставени в оригинална опаковка с ненарушена цялост, с информация
за датата на производство и срока на годност на консуматива, както и
с инструкция за експлоатация;

6. Доказателства за технически възможности - списък на основните
договори с предмет, аналогичен на този на поръчката, придружен с
доказателства за изпълнение;

7. Сертификат ISO 9001 за внедрена система за управление на
качеството;

8. Техническо предложение (Приложение № 1) с приложенията към
него;

9. Ценово предложение - Приложение № 2 към обявата;
10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор

Приложение № 4;
11.Декларация за липса на свързаност;
12.Декларация, че при изготвяна на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд;

13.Декщ�рация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юридически с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици;

14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари.

Трета беше отворена офертата на „РОЕЛ - 98" ООД с вх. № 20-00-
81/28.06.2017 г. Офертата съдържаше следните документи: 

1. Списък на приложените документи;
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2. Декларация за ЕИК по чл. 23 от ЗТР и копие от удостоверение за
актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията;

3. Декларация за място на изпълнение на предмета на поръчката;
4. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Приложения №№ За и

36);
5. Декларация за липса на подизпълнители;
6. Декларация, че предлаганите от участника консумативи са

оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани и са произведени
от производителя на съответната марка техника; същите ще бъдат
доставени в оригинална опаковка с ненарушена цялост, с информация
за датата на производство и срока на годност на консуматива, както и
с инструкция за експлоатация;

7. Доказателства за технически възможности - списък на основните
договори с предмет, аналогичен на този на поръчката, придружен с
доказателства за изпълнение;

8. Сертификат ISO 9001 за внедрена система за управление на
качеството;

9. Техническо предложение (Приложение № 1) с приложенията към
него;

1 О.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 
11.Декларация за липса на свързаност;
12.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд;

13.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата;

14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари;

15.Ценово предложение по образец (Приложение № 2).

Четвърта беше отворена офертата на „ПЛЕСИО КОМПЮТЬРС" 
ЕАД с вх. № 20-00-82/28.06.2017 г. Офертата съдържаше следните 
документи: 

1. Списък на приложените документи;
2. Посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР;
3. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Приложения №№ За и

36);
4. Декларация за липса на подизпълнители;
5. Декларация, че предлаганите от участника консумативи са

оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани и са произведени
от производителя на съответната марка техника; същите ще бъдат
доставени в оригинална опаковка на производителя;
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6. Доказателства за технически възможности - списък на основните
договори с предмет, аналогичен на този на поръчката, придружен с
доказателства за изпълнение;

7. Сертификат ISO 9001 за внедрена система за управление на
качеството;

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
9. Декларация за липса на свързаност;
1 О.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд; 

11.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата;

12.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари;

13.Техническо предложение (Приложение № 1) с приложенията към
него;

14.Ценово предложение по образец (Приложение № 2).

Пета беше отворена офертата на „РОНОС" ООД с вх. № 20-00-

83/28.06.2017 г. Офертата съдържаше следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР;
3. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Приложения №№ За и

36);
4. Декларация, че предлаганите от участника консумативи са 

оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани и са произведени
от производителя на съответната марка техника; същите ще бъдат
доставени в оригинална опаковка с ненарушена цялост, с информация
за датата на производство и срока на годност на консуматива, както и
с инструкция за експлоатация;

5. Доказателства за технически възможности - списък на основните
договори с предмет, аналогичен на този на поръчката, придружен с
доказателства за изпълнение;

6. Сертификат ISO 9001 за внедрена система за управление на
качеството;

7. Техническо предложение (Приложение № 1) с приложенията към
него;

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
9. Декларация за липса на свързаност;
1 О.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд; 
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11.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата;

12.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари;

13.Ценово предложение по образец (Приложение № 2).

. След извършения формален преглед на офертите и отварянето на 
ценовите предложения на участниците приключи публичната част на 
заседанието. 

На свои заседания, проведени на 03.07.2017 г. и 10.07.2017 г., 
комисията извърши детайлна проверка за съответствие на съдържанието на 
офертите на участниците с предварително обявените от възложителя 
условия. 

На свое заседание, проведено на 13.07.2017 г., след като констатира, 
че офертите на участници отговарят на законовите изисквания и на тези на 
Възложителя, комисията разгледа ценовите предложения на участниците и 
премина към оценяване на офертите въз основа на критерия „най-ниска 
цена". Предложенията на участниците ( обща цена за изпълнение на 
поръчката) са следните: 

• КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" - 25 022,05 лв. без ДДС, съответно
30 026,46 лв. с ДДС; 

• ,,АТС - БЪЛГ АРИЯ" ООД - 8 487 ,00 лв. без ДДС, съответно
1 О 184,40 лв. с ДДС; 

• ,,РОЕЛ - 98" ООД - 38 910,33 лв. без ДДС, съответно 46 692,396

лв. с ДДС; 
• ,,ПЛЕСИО КОl\ШЮТЪРС" ЕАД - 12 493,40 лв. без ДДС,

съответно 14 992,08 лв. с ДДС; 

• ,,РОНОС" ООД - 39 242,55 лв. без ДДС, съответно 47 091,06 лв. с
ДДС. 

Въз основа на критерия „най-ниска цена" комисията изготви следното 
класиране на участниците в поръчката: 

1. ,,АТС - БЪЛГАРИЯ" ООД - 8 487,00 лв. без ДДС, съответно
1 О 184,40 лв. с ДДС; 

2. ,,ПЛЕСИО КОl\ШЮТЪРС" ЕАД - 12 493,40 лв. без ДДС,
съответно 14 992,08 лв. с ДДС; 

3. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" - 25 022,05 лв. без ДДС, съответно
30 026,46 лв. с ДДС; 

4. ,,РОЕЛ - 98" ООД - 38 910,33 лв. без ДДС, съответно 46 692,396
лв. с ДДС; 

5. ,,РОНОС" ООД - 39 242,55 лв. без ДДС, съответно 47 091,06 лв. с

ДДС. 
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Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Възложителя да 
утвърди протокола от нейната работа и да възложи изпълнението на 
поръчката с предмет: ,,Периодична доставка по заявка на консумативи за 
мастиленоструйни и лазерни принтери за нуждите на КРС" на „А ТС
БЪЛГ АРИW' ООД. 

Председател: '-

/ 
Членове: 

стр. 7/7 


