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храните и горите

ДО
1.„РОЕЛ -98" ООД
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА"
3.„ПЛЕСИО КОМПЮ ТЪРС" ЕАД
4.„РОНОС" ООД
5.„ЛИРЕКС БГ" ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,
Съгласно чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,
приложено изпращам Ви протокол № 1, съдържащ констатациите на комисията, определена
със Заповед № РД 52-29/07.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите,
относно наличието и редовността на представените документи, подадени за участие в открита
процедура 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".
Уведомявам Ви, че следва да представите съответните документи в срок до пет работни
дни, считано от получаване на настоящото писмо ведно с протокола.
Документите следва да се представят на гише „Обществени поръчки" в Приемна на
МЗХГ, находяща се на адрес: гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55.
Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който се посочва името
на процедурата и наименованието на участника, както и пояснение, че се предават документи,
в отговор на Протокол № 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие на Протокол № 1, съдържащ констатациите на комисията,
определена със Заповед № РД 52-29/07.07.2017 г.

ДМ/ОП

П Р О Т О К О Л
От работата на комисия, определена със заповед № РД 52-29/07.07.2017 г. на
министъра на земеделието, храните и горите, със задача да разгледа, оцени и класира
постъпилите оферти на участниците в процедура по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за доставка 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" чрез

Системата за

електронно

възлагане

на

обществените

поръчки

/СЕВОП/.

I заседание
Днес, 07.07.2017 г., комисия, определена със заповед № РД 52-29/07.07.2017 г. на
министъра на земеделието, храните и горите, в състав:
Председател: Галя Павловска - началник отдел в дирекция „Инвестиции и управление на
собствеността" /ИУС/;
Членове:
Марио Лапев - главен експерт в дирекция ИУС;
Илияна Райкова - изпълнител в дирекция ИУС;
Петър Петров - главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" /ОП/;
Димитрина Маринска - главен експерт в дирекция ОП;
се събра на заседание в 14:00 часа, в стая „346" на МЗХГ, за да разгледа постъпилите
оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери
за копирни и печатащи устройства", обособена в две позиции.
На заседанието
получиха

списъка

с

присъстваха
участниците

всички
в

редовни

процедурата,

членове
членовете

на
на

комисията. След

като

комисията подписаха

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Председателят

откри

заседанието

на

комисията

и

тя

започна

своята

работа.

Офертите са представени в посочения срок чрез СЕВОП. Същите са представени, както
следва:
1. „Роел -98" ООД, постъпила на 05.07.2017 г. в 13:18 за позиция № 1;
2.

Кооперация „Панда", постъпила на 06.07.2017 г. в 11:06 за позиция № 1;

3.

„Плесио Компютърс" ЕАД, постъпила на 06.07.2017 г. в 11:36 за позиция № 1;

4.

„Ронос" ООД, постъпила на 06.07.2017 г. в 15:59 за позиция №1;

5. „Лирекс БГ' ООД, постъпила на 06.07.2017 г. в 16:43 за позиция № 1;
6.

„Роел -98" ООД, постъпила на 05.07.2017 г. в 13:16 за позиция №2;

7.

Кооперация „Панда", постъпила на 06.07.2017 г. в 11:30 за позиция № 2;

8.

„Ронос" ООД, постъпила на 06.07.2017 г. в 16:11 за позиция № 2.
Кооперация „Панда" представи оферта за всяка позиция и на хартиен носител в

срок, като същите са входирани в регистъра за постъпилите оферти, както следва:
1.

Кооперация „Панда", вх. № 10945/05.07.2017 г. за позиция № 1;

2.

Кооперация „Панда", вх. № 10946/05.07.2017 г. за позиция № 2.

Комисията,

назначена

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

пристъпи

към

запознаване

със

съдържанието на офертите по реда на тяхното постъпване.
Комисията констатира, че офертата от „Роел -98" ООД, подадена за позиция №1 е в
съответствие

с

изискванията

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията

направи

проверка

на

документите в офертата и констатира, че същите са приложени в изискуемата форма и
реши да допусне участника до отваряне на ценовото му предложение.
Комисията констатира, че офертата от Кооперация „Панда" подадена за позиция №1
не е

в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията направи проверка на

документите в офертата и констатира, че участникът е предложил срок за доставка на
заявените артикули по-дълъг от заложения максимален от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Потенциалните
участници следва да предложат срок за доставка на артикулите не повече от 5 работни
дни, а този участник е предложил 15 работни дни.
Предвид посоченото комисията реши, че офертата на участникът не отговаря на
условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради което същият следва да бъде отстранен от участие за
позиция № 1 на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
Комисията

констатира,

че

офертата

от „Плесио

Компютърс"

ЕАД,

подадена

за

позиция № 1 не е в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията направи
проверка

на документите

в офертата

и констатира,

че участникът

в противоречие

с

разпоредбите на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП е представил декларация по реда на чл. 54, ал. 1,
т. 7 от ЗОП само за единия представляващ, а именно от името на Йоанис Сарулидис.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е необходимо този участник да представи
допълнително декларации по реда на чл. чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за лицата по чл. 54, ал.
2 от ЗОП.
Комисията констатира, че офертата от „Ронос" ООД, подадена за позиция № 1 е в
съответствие

с

изискванията

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията

направи

проверка

на

документите в офертата и констатира, че същите са приложени в изискуемата форма и
реши да допусне участника до отваряне на ценовото му предложение.
Комисията констатира, че офертата от „Лирекс БР' ООД, подадена за позиция №1 е
в съответствие

с

изискванията

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията

направи

проверка

на

документите в офертата и констатира, че същите са приложени в изискуемата форма и
реши да допусне участника до отваряне на ценовото му предложение.

2

Комисията констатира, че офертата от „Роел - 98" ООД, подадена за позиция №2 е в
съответствие

с

изискванията

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията

направи

проверка

на

документите в офертата и констатира, че същите са приложени в изискуемата форма и
реши да допусне участника до отваряне на ценовото му предложение.
Комисията констатира, че офертата от „Ронос" ООД, подадена за позиция №2 е в
съответствие

с

изискванията

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията

направи

проверка

на

документите в офертата и констатира, че същите са приложени в изискуемата форма и
реши да допусне участника до отваряне на ценовото му предложение.
Комисията констатира, че офертата от Кооперация „Панда", подадена за позиция
№2 е в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията направи проверка на
документите в офертата и констатира, че същите са приложени в изискуемата форма и
реши да допусне участника до отваряне на ценовото му предложение.
С това заседанието на комисията приключи.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Галя Павловска
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Димитрина Маринека

