
Утвърдил на 2018 г. 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Гпавен секретар 

Упълномощена със Заповед 
№ Е-РД-16-405/11.05.2017 г. 

на министъра на енергетиката 
ДОКЛАД 

Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и 

класирала подадените в СЕВОП оферти в отговор на писмена покана № Е-26-00-
40/24.04 .2018 г. за участие във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП въз 

основа на сключено Рамково споразумение № СГ10Р-4/09.03.2018 г. с предмет: 
„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и 
техните администрации", обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 

материали" 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

В изпълнение на Ваша Заповед № Е-РД-16-197/10 .05 .2018 г. за определяне на 

комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили в СЕВОП електронни оферти 

за участие във вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на 

изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково споразумение № 

СПОР-4/09.03.2018 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на 

изпълнителната власт и техните администрации", обособена позиция № 1 „Доставка на 

канцеларски материали", Ви уведомяваме следното: 

Процедурата за вътрешен конкурентен избор на изпълнител се проведе чрез 

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). В 10.30 часа на 

10.05.2018 г. комисията започна работа в следния състав: 

Председател: 

1. а, главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

2. HI, старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

3. старши експерт, дирекция ФУСИКО. 

След като се запозна с имената на участниците, председателят и членовете на 

комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Председателят на комисията докладва, че в деловодството на Министерството на 

енергетиката е постъпила на хартия оферта за участие в обществената поръчка от 

„Плесио компютърс" ЕАД, с вх. № Е-26-П-307/09 .05 .2018 г. 

В тази връзка комисията констатира следното: 
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Редът за избор на изпълнител и сключване на договор е разписан в Раздел VIII от 

Рамково споразумение № СГ10Р-4/09.03.2018 г. 

Съгласно чл. 17, ал. 2 от рамковото споразумение, процедурите на вътрешен 

конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП се провеждат чрез СЕВОП, освен ако 

Централния орган за покупки не е указал друго. 

Предвид обстоятелството, че нито Централният орган за покупки, нито 

Възложителят са поставили условие оферти да се подават и на хартиен носител, 

комисията реши да не отваря постъпилата в деловодството на Министерството на 

енергетиката оферта от„Плесио компютърс" ЕАД. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

оферти и констатира, че в отговор на изпратената чрез СЕВОП покана изх. № Е-26-00-

40/24.04.2018 г., в определения срок за получаване на оферти (23.59 часа на 

09.05.2018 г.) в СЕВОП са постъпили четири броя оферти, налични в менюто „Оферти" 

на системата. 

Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час на 

постъпване, както следва: 

Номер Име на оферта И «е на участник Дата и «зс на подаване 

1 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 9 май 2018 15:59:45 

2 Ронос ООД оферта Ронос ООД 9 май 2018 16:41:28 

3 Кооперация " П з н д а " Кооперация "Панда" 9 май 2018 17:40:48 

оферта 

4 РОЕЛ 98 ООД оферта РОЕЛ 98 ООД 9 май 2018 17:42:15 

Комисията направи преглед на подадените електронно отговори във въпросника 

към „Предложение за изпълнение на поръчката" разделени в следните групи въпроси -

„Техническо предложение", „Декларации" и „Статус на участника", след което 

председателя на комисията чрез системния бутон „Покани за разглеждане" допусна 

получените оферти към следващата фаза в СЕВОП „Оценка на офертите". 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието на 

представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха следното: 

За участника „Плесио компютърс" ЕАД: 

Комисията констатира, че участникът е представил четири броя декларации по чл. 

54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за :, Г 
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, но същите са подписани 

само с електронния подпис на Съгласно т. 1.2.1 от раздел 

"Декларации" участникът следва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП с декларация, подписана от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Съгласно 

Забележката към т. 1.2.1 от раздел "Декларации", всеки от лицата по чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП подписват декларацията с личен електронен подпис. В случай че не притежават 

електронен подпис, същите следва да попълнят декларацията, след което да се подпише 

на ръка, да се сканира и да се приложи като прикачен файл към офертата. 

В тази връзка на 17.05.2018 г. чрез бутона „Искане за разяснение" в СЕВОП, 

комисията изиска в срок до 23.59 часа на 25.05.2018 г. участникът да представи 

декларации по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, попълнени по образец, приложен в т. 1.2.1 от 

раздел "Декларации", подписани от I и 

В 09.49 часа на 18.05.2018 г. в СЕВОП постъпи отговор от „Плесио компютърс" 

ЕАД, с който представят декларации по чл. 57, ал. 1, т. 7 от ЗОП по образец, подписани 

от 

Ге| . 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участника с изискванията на Възложителя и констатира, 

пълно съответствие на документите и информацията с изискванията на Възложителя. 

За участника „Ронос" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника Кооперация „Панда": 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Роел 98" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

Членовете на комисията попълниха оценителните гридове в СЕВОП. Оценката на 

електронните оферти в системата се извърши чрез индивидуални и групови гридове, 

даващи възможност за оценка от типа „да/не" на информацията подадена в офертите. 

След приключване на оценяването с помощта на бутона „Покани за отваряне на 

ценови оферти" в СЕВОП, председателят на комисията избра всички оферти и ги допусна 

до етап отваряне на ценовите оферти. 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки ценовите предложения на допуснатите потенциални изпълнители 
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станаха видими в 14:00 часа на 18.05.2018 г. в под-меню „Отваряне на ценовите 

оферти". 

Системата автоматично позиционира участниците в под-менюто, когато 

процедурата влезе в тази фаза и предложените цени са видими за комисията и 

участниците подали оферти, както и класирането направено от системата по критерии 

„най-ниска цена". 

Ценовите оферти на участниците са както следва: 

Оферти \Л8СИрйН€ юканен за фаза 

Кооперация "Пзнда " оферта 

Кооперация "Панда"9 май 2018 

17:40:48 

1 .49..358^85j..Bi Отваряне на ценови оферти 

ООД9 май 2018 17:42:15 

2 50 112,50 лв. Отваряне на ценови оферти 

Ронос ООД оферта Ронос ООД9 

май 2018 16:41:28 

3 51 742,80 лв. Отваряне на ценови оферти 

ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 

оферта ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС 

ЕАД9 май 2018 15:59:45 

53_997^05.лв... Отваряне на ценови оферти 

След извършения преглед на ценовите предложения комисията установи, че 

ценовата оферта на „Плесио компютърс" ЕАД надвишават прогнозната стойност, обявена 

в поканата от 53 800 лв. без ДДС. 

Съгласно т. 5 от поканата за участие, прогнозната стойност на поръчката е в 

размер на 53 800 лв. без ДДС, Потенциалните изпълнители следва да се съобразят с 

прогнозната стойност на поръчката. Възложителят изрично е посочил, че участник, 

чиято оферта надвишава прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

Във връзка с гореизложеното комисията констатира, че така представената 

оферта на „Плесио компютърс" ЕАД не отговарят на предварително обявените условия 

на Възложителя. 

Предвид горното, комисията предлага участникът „Плесио компютърс" ЕАД да 

бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП по горепосочените 

мотиви. 

Съгласно чл. 18, ал. 8 от Рамково споразумение № СПОР-4/09 .03 .2018 г., 

класирането се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, 

предложил най-ниска цена, а на последно - участникът, предложил най-висока. 
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Въз основа на гореизложеното, Комисията предлага на възложителя следното 

класиране: 

Първо място Кооперация „Панда", с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 49 958,85 лв. без ДДС. 

Второ място „Роел 98" ООД, с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 50 112,50лв. без ДДС. 

Трето място „Ронос" ООД, с предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 51 742,80 лв. без ДДС. 

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 

получените оферти, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с 

класирания на първо място участник Кооперация „Панда", с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 49 958,85 лв. без ДДС. 

С така описаните действия комисията изпълни възложената със Заповед № Е-РД-

16-197/10.05.2018 г. задача и приключи работата си на 22.05.2018 г. 

Приложения: 

1. Протокол от работата на комисията; 

2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; 

3. Оферта на „Плесио компютърс" ЕАД, разпечатана от СЕВОП; 

4. Оферта на „Роел 98" ООД, разпечатана от СЕВОП; 

5. Оферта на „Ронос" ООД, разпечатана от СЕВОП; 

6. оферта на Кооперация „Панда", разпечатана от СЕВОП. 

Комисия: 

Председател: 

/ са/ 

Членове: 

1... 

/ Зе / 

2 - ; 

/ Eî  
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П Р О Т О К О Л 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор 

на изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково 
споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г. с предмет: Доставка на канцеларски 
материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации", 
обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали" за нуждите 

на Министерството на енергетиката 

На 10.05.2018 г. в 10.30 часа в сградата на Министерството на енергетиката, 

Комисията назначена със Заповед № Е-РД-16-197/10.05.2018 г. на главния секретар 

започна своята работа в състав: 

Председател: 

1. главен експерт, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

2. чн, старши юрисконсулт, дирекция ПНДАОЧР; 

3. , старши експерт, дирекция ФУСИКО. 

със задача електронно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за сключване на договор по рамково споразумение № СГЮР-4/09.03.2018 г. 

с предмет: Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт 

и техните администрации", обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 

материали" за нуждите на Министерството на енергетиката, провеждана електронно 

в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес 

https://sevop.minfin.bg/, под номер 0704. 

Комисията констатира, че чрез СЕВОП е изпратена покана изх. № Е-26-00-

40/24.04.2018 г. до четиримата участници по рамковото споразумение. Датата и 

часът за отварянето на офертите са визуализирани в страницата „График" на СЕВОП, 

с оглед на което участниците се считат за уведомени. 

Съгласно подготвения „График" в системата, информацията съдържаща се в 

офертите стана видима за комисия в 10:30 часа на 10.05.2018 г. 

Преди да пристъпят към разглеждане на подадените оферти всички членове 

на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 

от ЗОП. 

Председателят на комисията докладва, че в деловодството на Министерството 

на енергетиката е постъпила на хартия оферта за участие в обществената поръчка 

от „Плесио компютърс" ЕАД, с вх. № Е-26-П-307/09.05.2018 г. 
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В тази връзка комисията констатира следното: 

Редът за избор на изпълнител и сключване на договор е разписан в Раздел 

VIII от Рамково споразумение № СГЮР-4/09.03.2018 г. 

Съгласно чл. 17, ал. 2 от рамковото споразумение, процедурите на вътрешен 

конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП се провеждат чрез СЕВОП, освен ако 

Централния орган за покупки не е указал друго. 

Предвид обстоятелството, че нито Централния орган за покупки, нито 

Възложителя са поставили условие оферти да се подават и на хартиен носител, 

комисията реши да не отваря постъпилата в деловодството на Министерството на 

енергетиката оферта от„Плесио компютърс" ЕАД. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на подадените електронни 

оферти и констатира, че в определения срок за получаване на оферти (23.59 часа на 

09.05.2018 г.) в СЕВОП са постъпили четири броя оферти, налични в менюто 

„Оферти" на системата. 

Постъпилите от участниците оферти са автоматично подредени по дата и час 

на постъпване, както следва: 

Номер Име на оферта Име на участник Дата и час на подаване 

1 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 9 май 2018 15:59:45 

ЕАД оферта 

2 Ронос ООД осЬерта Ронос ООД 9 май 2018 16:41:28 

3 Кооперация "Панда" Кооперация "Панда" 9 май 2018 17:40:48 

офеотз 

4 РОЕЛ 98 ООД оферта РОЕЛ 98 ООД 9 май 2018 17:42:15 

Комисията направи преглед на подадените електронно отговори във 

въпросника към „Предложение за изпълнение на поръчката" разделени в следните 

групи въпроси - „Техническо предложение", „Декларации" и „Статус на участника", 

след което председателя на комисията чрез системния бутон „Покани за 

разглеждане" допусна получените оферти към следващата фаза в СЕВОП „Оценка 

на офертите". 

Членовете на комисията разгледаха и провериха по същество съдържанието 

на представената информация от потенциалните изпълнители и констатираха 

следното: 

За участника „Плесио компютърс" ЕАД: 
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Комисията констатира, че участникът е представил четири броя декларации 

по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за Й 

но същите са 

подписани само с електронния подпис на i . Съгласно т. 

1.2.1 от раздел "Декларации" участникът следва да удостовери липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП с декларация, подписана от лицата по 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Съгласно Забележката към т. 1.2.1 от раздел "Декларации", 

всеки от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП подписват декларацията с личен електронен 

подпис. В случай че не притежават електронен подпис, същите следва да попълнят 

декларацията, след което да се подпише на ръка, да се сканира и да се приложи 

като прикачен файл към офертата. 

В тази връзка на 17.05.2018 г. чрез бутона „Искане за разяснение" в СЕВОП, 

комисията изиска в срок до 23.59 часа на 25.05.2018 г. участникът да представи 

декларации по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, попълнени по образец, приложен в т. 1.2.1 

от раздел "Декларации", подписани от К 

В 09.49 часа на 18.05.2018 г. в СЕВОП постъпи отговор от „Плесио 

компютърс" ЕАД, с който представят декларации по чл. 57, ал. 1, т. 7 от ЗОП по 

образец, подписани от с 

Г !. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участника с изискванията на Възложителя и 

констатира, пълно съответствие на документите и информацията с изискванията на 

Възложителя. 

За участника „Ронос" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника Кооперация „Панда": 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

За участника „Роел 98" ООД: 

Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с 

изискванията на Възложителя. 

Членовете на комисията попълниха оценителните гридове в СЕВОП. Оценката 

на електронните оферти в системата се извърши чрез индивидуални и групови 

гридове, даващи възможност за оценка от типа „да/не" на информацията подадена в 

офертите. 
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След приключване на оценяването с помощта на бутона „Покани за отваряне 

на ценови оферти" в СЕВОП, председателят на комисията избра всички оферти и ги 

допусна до етап отваряне на ценовите оферти. 

Съгласно подготвения „График" в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки ценовите предложения на допуснатите потенциални 

изпълнители станаха видими в 14:00 часа на 18.05.2018 г. в под-меню „Отваряне на 

ценовите оферти". 

Системата автоматично позиционира участниците в под-менюто, когато 

процедурата влезе в тази фаза и предложените цени са видими за комисията и 

участниците подали оферти, както и класирането направено от системата по 

критерии „най-ниска цена". 

Ценовите оферти на участниците са както следва: 

Оферти Класиране Цена Поканен за фаза 

Кооперация "Панда" оферта 

Кооперация "Панда"9 май 2018 

17:40:48 

Отваряне на ценови оферти 

98 ООД оферта РОЕЛ 98 

ООД9 май 2018 17:42:15 

2 Ж.112^50.„дв., Отваряне на ценови оферти 

Ронос ООД оферта Ронос ООД9 

май 2018 16:41:28 

3 51„742.д80_лв„.. Отваряне на ценови оферти 

ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 

оферта ПЛЕСИО к о м п ю т ъ р с 

ЕАД9 май 2018 15:59:45 

4 S3._997J15JIB, Отваряне на ценови оферти 

След извършения преглед на ценовите предложения комисията установи, че 

ценовата оферта на „Плесио компютърс" ЕАД надвишават прогнозната стойност, 

обявена в поканата от 53 800 лв. без ДДС. 

Съгласно т. 5 от поканата за участие, прогнозната стойност на поръчката е в 

размер на 53 800 лв. без ДДС. Потенциалните изпълнители следва да се съобразят с 

прогнозната стойност на поръчката. Възложителят изрично е посочил, че участник, 

чиято оферта надвишава прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

Във връзка с гореизложеното комисията констатира, че така представената 

оферта на „Плесио компютърс" ЕАД не отговарят на предварително обявените 

условия на Възложителя. 
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Предвид горното, комисията предлага участникът „Плесио компютърс" ЕАД да 

бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП. 

Съгласно чл. 18, ал. 8 от Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г., 

класирането се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира 

участникът, предложил най-ниска цена, а на последно - участникът, предложил най-

висока. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията предлага на възложителя следното 

класиране: 

Първо място Кооперация „Панда", с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 49 958,85 лв. без ДДС. 

Второ място „Роел 98" ООД, с предложена от участника цена за изпълнение 

на поръчката в размер на 50 112,50лв. без ДДС. 

Трето място „Ронос" ООД, с предложена от участника 

поръчката в размер на 51 742,80 лв. без ДДС. 

цена за изпълнение на 

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 

получените оферти и предвид крайното класиране, комисията предлага на 

Възложителя да обяви за изпълнител на обществената поръчка участникът 

Кооперация „Панда", с предлагана цена за изпълнение на поръчката в размер на 

49 958,85 лв. без ДДС. 

Документацията свързана с провеждането на процедурата е налична и остава 

за съхранение в законоустановения срок в Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки. 

Председателят на Комисията закри заседанието. 

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията на 22.05.2018 г. 

Комисия: 

Председател: 

Членове: ^ „,,_ „ 

1 р 

/ 3 

2.. 

/ Е 
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