
от заседанието на комисия, назначена със Заповед № РД 52-29/07.07.2017 г. със 

задача да разгледа, оцени и класира получените чрез Системата за електронно възлагане 

на обществени поръчки /СЕВОП/ оферти в отговор на писмени покани на основание чл. 

82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, с изх. № 91-719 от 22.06.2017 г., във 

връзка е процедура за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № 

СПОР-9 от 30.05.2017 г. за възлагане на централизирана 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 с изх. № 91-720 от 22.06.2017 

г., във връзка с процедура за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение 

№ СПОР-8 от 30.05.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка е 

предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи 

устройства" обособена позиция №  2 „Доставка на оригинални тонери и други 

консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

Заседание I

На 24.07.2017 г. в 10:00 ч., в изпълнение на Заповед № РД 52-29/07.07.2017 г. на 

министъра на земеделието, храните и горите се проведе заседание на комисията в следния 

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;

която се събра на заседание в 10:00 часа, в стая „341“ на МЗХ, за да се запознае с 

допълнително представените документи от участниците в отговор на писмо № 91- 

849/12.07.2017 г. На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.

В съответствие е чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, когато установи липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително 

фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на



всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Това действие се 

извърши, като с писмо № 91-849/12.07.2017 г. на председателя на комисията, Протокол № 

1 от работата на комисията бе изпратен на участниците на посочените от тях адреси на 

електронни пощи в деня на публикуването му в Профила на купувача. В писмото бе 

указан срока за представяне на поисканите допълнителни документи, а именно до 

19.07.2017 г., считано от датата на получаване на горе цитираното писмо, в едно с 

протокола.

Допълнителните документи са представени и приети в Министерството на 

земеделието, храните и горите със съответния входящ номер, както следва:

1 .„ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД вх. № 10948/14.07.2017 год.

След подробно разглеждане на представените допълнителни документи от 

участника „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД и сравняване е документацията за участие, 

комисията единодушно реши, че същият отговаря на всички изисквания за подбор на 

възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото му предложение.

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, днес 24.07.2017 г., бе подготвено и 

публикувано в Профила на купувача съобщение за отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници, което ще се състои на 27.07.2017 г. в 10:00 ч.

Предвид изложеното, ценовите предложения на допуснатите участници ще се 

визуализират на 27.07.2017 г. в 10:00 часа в СЕВОП.

С това заседанието на комисията завърши.

Заседание II

На 27.07.2017 г. в 10:00 ч., в изпълнение на Заповед № РД 52-29/07.07.2017 г. на 

министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 52-36/26.07.2017 г. за 

промяна състава на комисията, се проведе заседание в следния състав:

Председател: Еаля Павловска -  началник отдел в дирекция „Инвестиции и 

управление на собствеността“ /ИУС/;

Членове:

Марио Лапев -  главен експерт в дирекция ИУС;

Деница Петкова -  старши експерт в дирекция ИУС;

Петър Петров -  главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ /ОП/;

Димитрина Маринска -  главен експерт в дирекция ОП;

Комисията се събра в 10:00 часа, в стая „341“ на МЗХЕ, за да се запознае е 

ценовите предложения на допуснатите участници в 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

На днешното заседание Илияна Райкова беше заменена от Деница Петкова, 

съгласно заповед № РД 52-36/26.07.2017 г. За участието си в днешното заседание Деница 

Петкова подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Предвид посоченото днес 27.07.2017 г. в 10:00 ч. (системно време) в под-менюто 

„Отваряне на ценовите оферти“ на Системата се визуализираха следните ценови 

предложения на участниците:
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При извършената проверка, комисията констатира, че така предложените от 

участниците цени не са по-високи от максималния бюджет, предвиден от възложителя за 

обезпечаване на поръчката и няма основание за прилагане на реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Въз основа на дотук извършените действия, чл. 5, ал. 8 от Рамковите споразумения 

№ СПОР-9/30.05.2017 т. и № СПОР-8/30.05.2017 г., съгласно които на първо място се 

класира участникът, предложил най-ниска цена и съгласно обявения критерий за 

възлагане „Най-ниска цена“, комисията извърши следното класиране на участниците в 

обществена поръчка е предмет:

Обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за 

печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)”:

Първо място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ -  31 907,59 лв.;

Второ място: „POEJ1-98” ООД -  32 103,40 лв.;

Трето място: „РОНОС“ ООД -  32 140,20 лв.;

Четвърто място: „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД -  32 472,31 лв.;

Пето място: „ЛИРЕКС - БТ“ ООД -  32 478,32 лв.

За позиция №2: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за 

копирни и печатащи устройства с различни марки”:

Първо място: „РОЕЛ-98” ООД -  146 600,87 лв.;

Второ място: „РОНОС“ ООД -  146 900, 35 лв.;



На основание на направеното класиране комисията предлага на възложителя да 

определи за изпълнители и да сключи договор с класираните на първо място участници.

След извършеното класиране, комисията взе решение да изготви доклад по чл. 60, 

ал. 1 от ППЗОГ1 за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП 

да бъде представен на възложителя за утвърждаване.

С извършване на тези действия, комисията приключи своята работа.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 27.07.2017 г.

КОМИСИЯ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

п

Деница Петкова
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