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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на 

изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение   

№ CПОР-46/ 03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и 

печатащи устройства”, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални 

тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет 

Пакард)“ 

 

Днес, 17.12.2014 г. в 14.00 часа, в сградата на Министерството на икономиката 

и енергетиката в гр. София, ул. „Славянска” № 8, заседателна зала, Комисията, 

назначена със Заповед № РД-16-1592/ 17.12.2014 г. на министъра на икономиката и 

министъра на енергетиката, започна своята работа. 

Комисията заседава в следния състав: 

 

Председател: 

Иванка Георгиева, младши експерт, отдел „Административно-стопански”, 

дирекция „Финанси и управление на собствеността” 

 

Членове: 

1. Румяна Александрова, главен експерт, отдел „Финансов“, дирекция 

„Финанси и управление на собствеността”; 

 

2. Емилия Гюрова, младши експерт, отдел „Административно-стопански“, 

дирекция „Финанси и управление на собствеността”; 

 

3. Галина Въловска, старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

администрацията“, дирекция „Правна“; 

 

4. Мариана Христова, старши юрисконсулт, отдел „Нормативни актове“, 

дирекция „Правна“. 

 

В изпълнение на задачата, възложена съгласно Заповед № РД-16-1592/ 

17.12.2014 г. на министъра на икономиката и министъра на енергетиката, а именно: 

да извърши разглеждането, оценяването и класирането на офертите, постъпили за 

участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена 

поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-46/ 03.11.2014 г. с 

предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция 

№ 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката 

Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“, Комисията извърши следните действия: 

 

1. Заседанието беше открито от Председателя на Комисията, който запозна 

присъстващите със съдържанието на Заповед № РД-16-1592/ 17.12.2014 г. на 

министъра на икономиката и министъра на енергетиката. 

На Комисията, съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗОП, бе предоставен списък на 

постъпилите оферти за участие в процедурата по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок са постъпили 4 

(четири) оферти за участие в обществената поръчка от потенциалните изпълнители, 

сключили Рамково споразумение № CПОР-46/ 03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на 

тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 „Доставка на 

оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard 

(Хюлет Пакард)“, които са представени в запечатани непрозрачни пликове, с 

ненарушена цялост и надписани съгласно изискванията. 

Представените оферти, изброени по реда на постъпването им, са, както следва: 

 

1.1. Оферта на „ЛИРЕКС-БГ“ ООД, гр. София 1784, ж.к. „Младост“-1, бл.54А, 

вх.1, с вх. № 26-Л-115/16.12.2014 г., подадена в 9.25 ч.; 

1.2. Оферта на „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост“-1,        

ул. „Димитър Моллов“ № 16, с вх. № 26-А-296/16.12.2014 г., подадена в 13.44 ч.; 
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1.3. Оферта на „РОЕЛ-98“ ООД, гр. София 1164, район Лозенец, бул. „Христо 

Смирненски” № 53, с вх. № 26-Р-107/16.12.2014г., 15.46 ч.; 

1.4. Оферта на „РОНОС“ ООД, гр.София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” №84, 

бизнес сграда Urban Model, ет. 7, офис 38-39, с вх.№ 26-Р-109/16.12.2014 г., 17.02 ч. 

 

2. Комисията извърши проверка на самоличността на присъстващите 

представители на участниците, като установи, че при отварянето на офертите 

присъстват двама представители на „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД и по един представител на 

„РОНОС“ ООД и „РОЕЛ-98“ ООД, съгласно Приложение № 1 от 17.12.2014 г., 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, членовете 

на Комисията попълниха декларации съгласно изискванията на чл. 35 от ЗОП.  

  

3. Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване в деловодството на Министерството на икономиката и 

енергетиката, както следва: 

 

3.1. Първа беше отворена офертата на „ЛИРЕКС-БГ“ ООД с вх. № 26-Л-

115/16.12.2014 г., подадена в 9.25 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите.  

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел IV от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Предложена от участника цена за изпълнение на поръчката: 178 412.55 лева 

без ДДС. 

 

3.2. Втора беше отворена офертата на „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД с вх. № 26-А-

296/16.12.2014 г., подадена в 13.44 ч.; 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите.  

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел IV от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Предложена от участника цена за изпълнение на поръчката: 153 392.61 лева 

без ДДС. 

 

3.3. Трета беше отворена офертата на „РОЕЛ-98“ ООД с вх. № 26-Р-

107/16.12.2014 г., 15.46 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите.  

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел IV от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Предложена от участника цена за изпълнение на поръчката: 142 215.33 лева 

без ДДС. 

 

3.4. Четвърта беше отворена офертата на „РОНОС“ ООД с вх.№ 26-Р-

109/16.12.2014 г., 17.02 ч. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите.  

Комисията извърши съпоставка на представените документи от участника със 

списъка на документите по Раздел IV от отправената Покана на Възложителя и 

установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи. 

Предложена от участника цена за изпълнение на поръчката: 142 812.00 лева 

без ДДС. 
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Публичната част от заседанието на Комисията приключи в 14.30 ч. 

 Председателят на комисията благодари на представителите на участниците за 

присъствието. 

 

 4. Членовете на Комисията продължиха своята работа на закрито заседание, на 

което представените от участниците оферти бяха детайлно разгледани, като в 

резултат на извършената обстойна проверка по подпозиции на ценовите предложения 

и сравняване на единичните цени за всеки от артикулите с представените ценови 

оферти в хода на процедурата за сключване на Рамково споразумение № СПОР-46/ 

03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на копирни и печатащи устройства”, обособена 

позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с 

марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“, беше установено следното: 

 

Представените от „ЛИРЕКС-БГ“ ООД, „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД и „РОЕЛ-98“ 

ООД оферти и ценови предложения са в пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя, като цените на отделните артикули не надвишават съответните цени на 

същите артикули, предложени в представените от участниците ценови оферти в 

процедурата за сключване на Рамково споразумение № СПОР-46/ 03.11.2014 г. с 

предмет: „Доставка на копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 

„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-

Packard (Хюлет Пакард)“. 

Ценовото предложение на „РОНОС“ ООД не съответства на изискванията на 

Възложителя, тъй като посочената от участника цена за артикул № 166 надвишава 

цената на същия, предложена в представената ценова оферта - Приложение №11-А в 

процедурата за сключване на Рамково споразумение № СПОР-46/ 03.11.2014 г. с 

предмет: „Доставка на копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 

„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-

Packard (Хюлет Пакард)“. 

В ценовата си оферта по Рамково споразумение № СПОР-46/ 03.11.2014 г. 

участникът е посочил единична цена за артикул № 166 - 99.00 лв., без ДДС. В 

представената ценова оферта към индивидуалния възложител участникът е посочил 

единична цена за артикул № 166 - 99.90 лв., без ДДС. (видно от Приложение № 2 към 

настоящия Протокол)  

Съгласно чл.12 и чл.22, т.3 от Рамково споразумение № СПОР-46/ 03.11.2014 г. 

с предмет: „Доставка на копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 

„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-

Packard (Хюлет Пакард)“, потенциалните изпълнители нямат право да надвишават 

посочените от тях цени в офертите си по Рамковото споразумение, поради което 

Комисията предлага участникът да бъде отстранен. 

 

5. След проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 70, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки Комисията констатира, че няма участник, предложил цена, 

която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти за 

съответната обособена позиция. 

 

6. Комисията извърши класиране на допуснатите оферти по критерий за оценка 

„най-ниска цена“, в низходящ ред, като на първо място се класира участникът, 

предложил най-ниска цена, а на последно – участникът, предложил най-висока. 

 

Въз основа на гореизложеното Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

I. Предлага за отстраняване от процедурата „РОНОС“ ООД, тъй като цената на 

артикул № 166 надвишава цената на същия артикул, предложен в представената 

ценова оферта в процедурата за сключване на Рамково споразумение № СПОР-46/ 

03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на копирни и печатащи устройства”, обособена 

позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с 

марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“. 
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II. Предлага на Възложителя да обяви класирането на участниците по 

критерий за оценка „най-ниска цена“, както следва:  

1. На първо място – „РОЕЛ-98“ ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката: 142 215.33 лева без ДДС; 

2. На второ място – „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с предложена от участника цена 

за изпълнение на поръчката: 153 392.61 лева без ДДС; 

3. На трето място – „ЛИРЕКС-БГ“ ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката: 178 412.55 лева без ДДС. 

 

III. Предлага на Възложителя да обяви за изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 

„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-

Packard (Хюлет Пакард)“ участника „РОЕЛ-98“ ООД, ЕИК: 121798467, с предложена 

цена за изпълнение на поръчката: 142 215.33 лева без ДДС. 

 

IV. Настоящият протокол и цялата документация, събрана в хода на 

провеждане на процедурата, да се представят на възложителя за вземане на 

решение. 

 

Председателят на Комисията закри заседанието. 

 

Дата на съставяне на протокола: 18.12.2014 г. 

 

 
Комисия:  

Председател: 

Иванка Георгиева ……………………………… 

 

Членове: 

1. Румяна Александрова …………………………… 

2. Емилия Гюрова          …………………………… 

3. Галина Въловска        …………………………… 

4. Мариана Христова      …………………………… 


