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РУМЕН ПОРОЖ АНОВ'
МИНИСТЪР НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 82, АЛ. 3 ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /СЕВОП/ С ПРЕДМЕТ :
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащ и
устройства" обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и др уги
консумативи за печат за копирни и печатащ и устройства с марка HP (Ейч П и )" и
обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и др уги консумативи
за печат за копирни и печатащ и устройства с различни м арки"

Съдържание:

1. Доклад за стартиране на процедурата;
2.

Покани до потенциалните изпълнители по всяка позиция;

3. Техническа спецификация /Приложение № 1а и 1 б/;
4. Техническо предложение /Приложение № 2а и 26/
5.

Ценово предложение - / Приложение № За и 36/;

6.

Образец на декларации от лице по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП - /Приложения № 4/;

7.

Проект на договор - /Приложение № 5/;

гр. София, 2017 г.
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Георги Стоянов - Главен секретар на Министерство на земеделието, храните и горите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖ АНОВ,
Във връзка със сключени

рамкови споразумения

между Централния орган за

покупки - Министерство на финансите и потенциалните изпълнители за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за
копирни и печатащи устройства" обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални
тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч
Пи)" и обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за
печат за копирни и печатащи устройства с различни марки" е необходимо да бъде
проведена процедура по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,
за

обезпечаване

на

нуждите

от тонери

и други

консумативи

на

Министерство

на

дирекция

„Управление

на

земеделието, храните и горите /МЗХГ/.
С

оглед

посоченото

беше

изпратено

писмо

до

собствеността" /УС/ за представяне на необходимите документи, с цел стартиране на
процедура

за

извършване

на

вътрешен

конкурентен

избор

за

определяне

на

изпълнители за всяка позиция по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП.
С

писмо

№

93-3141/01.06.2017

г.

дирекция

УС

представи

необходимите

документи за стартиране на обществена поръчка с горецитирания предмет. Съгласно
писмото необходимият финансов ресурс е в размер на 100 000 лв. без ДДС за позиция № 1 и
320 000 лв. без ДДС за позиция № 2.
Срокът на действие на бъдещите договорите ще бъде до изтичане срока
сключените

рамкови

споразумения

или

по-кратък

- до

изчерпване

на

сумите

на
по

договорите.
Във връзка с посоченото дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки"
изготви

проект

на

документация

за

стартиране

на

обществена

поръчка,

като

са

подготвени писма-покани до потенциални

изпълнители

по отделните позиции, както

следва:
За

позиция

№

1 „Доставка

на

оригинални

тонери

за

копирни

и печатащи

устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)":
1. „РОЕЛ-98" ООД
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА"
3. „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД
4. „РОНОС" ООД
5. „ЛИРЕКС - БГ' ООД
За позиция №2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за
копирни и печатащи устройства с различни марки":
1. „РОЕЛ-98" ООД
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА"
3. „РОНОС" ООД
Своите

оферти

участниците

ще

представят

чрез

Системата

за

електронно

възлагане на обществените поръчки /СЕВОП/ към Министерство на финансите.
След изтичане на срокът за подаване на оферти, следва да бъде назначена
комисия,

която да

разгледа,

оцени

и класира

постъпилите

оферти.

Комисията

ще

приключи своята работа с протокол и предложения за класиране на участниците по
всяка позиция. Предвидения критерий за оценка е „най-ниска цена", като цената на
офертата е равна на сбора от единичните цени на конкретните артикули, умножени по
техните количества. Единичните цени на доставка по конкретните договори не могат да
бъдат

по-високи

от

единичните

цени,

съдържащи

се

в

ценовите

оферти

на

потенциалните изпълнители по сключените рамкови споразумения.
Крайното

класиране

на участниците

ще се

извърши

във

възходящ

ред чрез

СЕВОП, като на първо място ще бъде класиран участникът, предложил най-ниска цена, а
на последно място-участникът предложил най-висока.
С определените за изпълнители

на поръчката, предлагам да бъдат сключени

писмени договори, след представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от
стойност за съответната позиция, както и необходимите документи по чл. 67, ал. 6 от
ЗОП.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР. М ОЛЯ ЗА ВАШ ЕТО О П О БРЕН И Е.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на документация за участие и приложенията към нея.

С уваже,

<>
Георги Стоянов
Гпавен секретар на М ЗХГ

