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Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

№ РД-16-1624/29.12.2014 г. 
 

 
На основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 93в и проведена процедура по   

чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на сключено 

Рамково споразумение № CПОР-46/ 03.11.2014 г. за възлагане на централизирана 

обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт съгласно чл. 4, 

ал. 1 от Постановление № 112 на Министерския съвет от 04.06.2010 г. (Обн., ДВ, бр. 

45 от 2010 г., изм. и доп., бр. 35 от 2012 г., изм., бр. 62 от 2013 г., изм., бр. 49 от 

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)“, изпратена 

покана за участие до потенциалните изпълнители с изх. № 26-00-103/ 09.12.2014 г. 

и като се запознахме и взехме предвид протокола и доклада на комисията, 

назначена за разглеждане и класиране на подадените оферти съгласно Заповед № 

РД-16-1592 от 17.12.2014 г., както и всички документи, събрани в хода на 

процедурата, 

 
РЕШИХМЕ: 

 
1. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП отстраняваме от участие в 

процедурата участникa "РОНОС" ООД, гр. София, поради това, че представената от 
него оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, като 
мотивите за това са следните: цената на артикул № 166 надвишава цената на същия 
артикул, предложен в представената ценова оферта в процедурата за сключване на 
Рамково споразумение № CПОР-46/ 03.11.2014 г. за възлагане на централизирана 
обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт 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)“. 

 

2. Обявяваме класирането на участниците, представили оферти за участие в 

процедурата съгласно определения критерий за оценка „най-ниска цена“, както 

следва: 

2.1. На първо място - „РОЕЛ-98” ООД, с предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката: 142 215.33 лева без ДДС; 

2.2. На второ място - „АТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с предложена от участника 

цена за изпълнение на поръчката: 153 392.61 лева без ДДС; 

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

изпълнение на поръчката: 178 412.55 лева без ДДС. 



3. Определяме „РОЕЛ-98” ООД, ЕИК: 121798467, с предложена цена за 

изпълнение на поръчката: 142 215.33 лева без ДДС, за изпълнител на обществената 

поръчка. 

 

4. Договорът за възлагане на обществена поръчка 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)“ за нуждите на Министерството на икономиката и Министерството на 

енергетиката се сключва след като определеният за изпълнител участник представи: 

4.1. документ за гаранция за изпълнение на договора: платежно нареждане за 

парична сума, платима по банкова сметка на Министерството на икономиката в БНБ – 

ЦУ, IBAN- BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC код на БНБ за плащания в лева 

BNBGBGSD или банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, 

издадена от банка в полза на Индивидуалния възложител. Размерът на гаранцията за 

изпълнение е 3 % от стойността на договора, без ДДС. 

4.2. документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП. 

 

5. На основание чл. 73, ал. 3 и по реда на чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки участниците в 

процедурата да бъдат писмено уведомени за настоящото решение в тридневен срок. 

 

6. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7, буква „а“ и т. 9 от Постановление № 112 на 

Министерския съвет от 04.06.2010 г. за създаване на Централен орган на обществени 

поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт да бъде изпратено копие от 

сключения договор за настоящата обществена поръчка, ведно с приложенията към 

него, до ЦООП, а на АОП – информация за сключването му, в 30-дневен срок след 

сключването му, съгласно чл. 44, ал. 6 от ЗОП. 

 

7. Контрола по изпълнение на т. 5 и т. 6 възлагаме на директора на дирекция 

„Правна”. 

 

8. Контрола по изпълнение на решението възлагаме на главния секретар. 

 

Решението да се доведе до знанието на главния секретар, директорите на 

дирекции „Финанси и управление на собствеността” и „Правна” и на лицата, подали 

оферти, за сведение и изпълнение.  

 

На основание чл. 120, ал. 2 от ЗОП решението подлежи на обжалване по 

отношение на неговата законосъобразност в 10-дневен срок от получаването му пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 
 
 
 
БОЖИДАР ЦЕЦОВ ЛУКАРСКИ 
Министър на икономиката 
 
 
 
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА 
Министър на енергетиката 


