Протокол
и

Съставен на основание чл. 192 от Закона за обществените поръчки
чл.97,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес 08.09.2017г., в 14.00 часа ,в сградата на ВАС,бул.“Александър
Стамболийски“№ 18, съдебна зала № 3,трети етаж, се проведе публично
заседание комисията, определена със Заповед №1422/08.09.2017г. на главния
секретар на Върховния административен съд и определено длъжностно
лице,на основание чл.7,ал.1 от ЗОП, съгласно заповед № 1271/14.08.2017г. на
председателя на ВАС, със задача да разгледа, оцени и класира офертите за
изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП,
обявена с Обява Изх.№ 565/25.08.2017г. , с предмет "Доставка на канцеларски
материали за нуждите на Върховния административен съд.“

Комисията започна работа в следния редовен състав:
Председател : Красимира Георгиева – експерт –обществени поръчки
на ВАС.
Членове :
1. Мариана Едрева – експерт- управление на собствеността на ВАС.
2. Мария Кисьова- специалист- складово стопанство на ВАС.
Запознавайки се с документите
поръчка,комисията констатира следното:

за възлагане на обществената

На 22.08.2017 г. на електронната страница на ВАС в раздел“Профил
на купувача“е публикувана Обява Изх.№ 565/25.08.2017г., техническа
спецификация и друга информация към обявата. В същия ден на Портала на
обществените поръчки в АОП е публикувана „ Информация за публикувана в
профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3
от ЗОП под № 566/25.08.2017г.
В Обява № 565/25.08..2017г. е обявен срок за получаване на оферти
до 12.00 часа на 07.09.2017г.,като е посочено мястото, датата и часът на
публичното отваряне на офертите.
I. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши
следното:

1. На 08.09.2017 в 14.00 часа председателят на горепосочената комисия
прие
описа от входящия регистър на постъпилите оферти, съдържащ
данните по чл. 48,ал.1 от ППЗОП.
2. Председателят на комисията прочете Заповед № 1455/15.09.2017г. за
назначаване членовете на комисията, както и входящия номер, дата,часът,
имената на участниците подали оферти, съгласно описания подробно по-горе
входящ регистър, след което съставът на комисията подписа и декларации,
съгласно чл.103,ал.2 от ЗОП и чл.51,ал.13 от ППЗОП.
3. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти,
съгласно Обявлението за поръчката, а именно до 12.00 часа на 07.09.2017 г.
са постъпили 6 бр. оферти както следва :
Оферта на „ВТ-ТРЕЙД“ЕООД, с вх. №13673/07.09.2017г.-9,34ч.
Оферта на „ ПЕРУН ККБ“ ЕООД, с вх. № 13675/07.09.2017г.-9,49ч.
Оферта на „РОЕЛ-98“ООД, с вх. № 13707/07.09.2017г.-11,16ч.
Оферта на „РОНОС“ ООД,с вх.№ 13708/07.09.2017г.-11,29ч.
Оферта на „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ООД, с вх. №
13709/07.09.2017-11,33ч.
Оферта на „ АЛЕГРО 2000 СОФИЯ „ ООД, с вх. №13710/07.09.2017г.11,35ч.
Оферта на „ СЕЛЕКС“ ООД, с вх. № 13711/07.09.2017г.-11,45ч.
На заседанието на комисията присъстваха
лично управителя на
„Роел-98“ ООД - г-н Роберт Левиев и упълномощен представител на „Ронос“
ООД- г-жа Ирена Страхилова.
Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.103,ал.2 от
ЗОП във връзка с чл.97,ал.2 от ППЗОП.
Комисията и присъстващите представители констатираха ,че офертите
са подадени в съответствие с чл.47,ал.2 от ППЗОП,в запечатана,непрозрачна
опаковка.
Председателят на комисията пристъпи към отварянето й и обявяването
на ценовото предложение на участниците , и оповести:

Оферта на „ВТ-ТРЕЙД“ЕООД, с вх. №13673/07.09.2017г.-9,34ч.за
участие в обособена
позиция
№1 “Доставка на канцеларски
материали и офис принадлежности“.
Комисията провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в процедурата по събиране на
оферти.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
ценовото предложение на участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
ценовото предложение на участника, като представителя на участника
„Роел- 98“ООД се възползва от предоставеното право.
1.Списък на документите,съдържащи се в офертата на“ВТ-Трейд“
ЕООД, подписан от управителя на дружеството г-н Георги Вътков и описаните
в него документи са налични – в оригинал.
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4 . Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
5. Декларация по чл.39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите на приложения проект на договор- в оригинал;
6. Декларация за срок на валидност на офертата – в оригинал;
7.Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2, и 7 от ЗОП - в оригинал;
8.Декларация по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП – в оригинал;
9.Ценово предложение – оригинал;
10. Актуално състояние ТР- заверено копие;
11. Актуално състояние от Агенцията по вписванията- заверено копие;
12.Референция за добро изпълнение ТП на НОИ- Пазарджикзаверено копие;

13.Референция
за
добро
Велики“,гр.Пловдив- заверено копие;

изпълнение

СУ

„Цар

14.Референция
за
добро
изпълнение
ОУ“Проф.Д-р
Златаров,с.Боянци,община Асеновград- заверено копие;
15. Сертификат ISO 9002:2008 на

Симеон
Асен

„ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД – заверено

копие;
16 .Сертификат за качество и произход на артикул –заверено копие;
17. Каталог – оригинал;
18. Опис на представените мостри – оригинал .
Предложената цена за изпълнение на поръчката е 30.25 лв.
/тридесет лева и двадесет и пет ст./ без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани
лично от управителя на дружеството г-н Георги Вътков.

Оферта на „ ПЕРУН ККБ“ ЕООД, с вх. № 13675/07.09.2017г.-9,49ч.
за участие обособена позиция № 2“ Доставка на копирна хартия“
Комисията провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в процедурата по събиране на
оферти.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
ценовото предложение на участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
ценовото предложение на участника, като представителя на участника
„Роел -98“ООД се възползва от предоставеното право.

1.Списък на документите,съдържащи се в офертата на“Перун“ ЕООД,
подписан от управителя на дружеството г-н Кирил Кирилов и описаните в него
документи са налични – в оригинал;
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;

4 .Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
4.1. Визуализация на предложените артикули- в оригинал;
4.2.Оторизационни писма и протокол за изпитване на копирната
хартия- в оригинал;
4.3. Опис на мострите съгласно изискванията на Възложителя- в
оригинал;
4.4. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
4.5.Проект
на
договор
за
обособена
непопълнен,подписан и подпечатан – в оригинал;

позиция

№

2-

4.6.Декларация за срок на валидност на офертите- в оригинал;
4.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2
и 7 от ЗОП- в оригинал;
4.8.Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП
обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;

за

отсъствие

на

4.9. Декларация за транспортните средства, с които разполага „Перун
ККБ“ ЕООД- в оригинал;
4.10.Декларация за собственост на транспортните средства- заверени
копия;
4.11.Декларация за конфинденциалност по чл. 102 от ЗОП- в оригинал;
5. Сертификат за качество ISO 9001:2008 на Перун ККБ ЕООДзаверено копие;
6. Референции за добро изпълнение на договори сходни с предмета на
настоящата поръчка- заверени копия;
7. Порт фолио на „Перун ККБ“ ЕООД;
8. Ценово предложение- в оригинал;
9. Каталог с цени на „Перун ККБ“ ЕООД.
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 12,79 лв. /дванадесет лв. и седемдесет и девет ст./ без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-н Кирил Кирилов.

Оферта на „РОЕЛ-98“ООД, с вх. № 13707/07.09.2017г.-11,16ч.
участие в Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски
материали и офис принадлежности“, Обособена позиция № 2“
Доставка на копирна хартия“ и Обособена позиция № 3“ Доставка на
канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП“
Комисията провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в процедурата по събиране на
оферти.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
ценовото предложение на участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
ценовото предложение на участника, като представителя на участника
„Ронос“ООД се възползва от предоставеното право.

По обособена позиция № 1 офертата съдържа следните
документи:
1.Списък на документите,съдържащи се в офертата на“Роел-98“
ООД, подписан от управителя на дружеството г-н Роберт Левиев и описаните в
него документи са налични – в оригинал;
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4.Удостоверения и референции за изпълнени сходни доставки- от НС
на РБ, Агенция по заетостта, Министерство на отбраната, НАП – ТД София и
ДП“ Национална компания Железопътна инфраструктура“- заверени копия;
5.Декларация за наличие на внедрена система за управление на
качеството- оригинал;
6.Сертификат за качество ISO 9001:2015 на „Роел-98“ООД- заверено
копие;

7. Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
8.Декларация за съответствие с изискванията за притежание на
сертификати – в оригинал;
9. Декларация за представяне на актуална брошура- в оригинал;
10. Брошура;
11. Опис на предоставените мостри – в оригинал;
12. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
13. Декларация за срока на валидност на офертата- в оригинал;
14.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7
от ЗОП- в оригинал;
15. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
16. Декларация за срок за спешни доставки- в оригинал;
17.Декларация за разполагане
осъществяване на доставките – в оригинал;

с

транспортни

средства

за

18. Списък за разполаганите с техническо оборудване- транспортни
средства за изпълнение на поръчката- в оригинал;
19. Ценово предложение – в оригинал;
20. Декларация за представяне на ценова листа – оригинал;
21.Ценова листа- в оригинал;
Предложената цена за изпълнение на поръчката за обособената
позиция е 19.71 /деветнадесет лева седемдесет и една ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани
лично от управителя на дружеството г-н Роберт Левиев..

По обособена позиция №2 офертата на участника съдържа :
1.Списък на документите,съдържащи се в офертата на“Роел-98“
ООД, подписан от управителя на дружеството г-н Роберт Левиев и описаните в
него документи са налични – в оригинал;

2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4.Удостоверения и референции за изпълнени сходни доставки- от НС
на РБ, Агенция по заетостта, Министерство на отбраната, НАП – ТД София и
ДП“ Национална компания Железопътна инфраструктура“- заверени копия;
5.Декларация за наличие на внедрена система за управление на
качеството- оригинал;
6.Сертификат за качество ISO 9001:2015 на „Роел-98“ООД- заверено
копие;
7. Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
8.Декларация за съответствие с изискванията за притежание на
сертификати – в оригинал;
9. Декларация за представяне на актуална брошура- в оригинал;
10. Брошура;
11. Опис на предоставените мостри – в оригинал;
12. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
13. Декларация за срока на валидност на офертата- в оригинал;
14.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7
от ЗОП- в оригинал;
15. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
16. Декларация за срок за спешни доставки- в оригинал;
17.Декларация за разполагане
осъществяване на доставките – в оригинал;

с

транспортни

средства

за

18. Списък за разполаганите с техническо оборудване- транспортни
средства за изпълнение на поръчката- в оригинал;
19. Ценово предложение – в оригинал;
20. Декларация за представяне на ценова листа – оригинал;
21.Ценова листа- в оригинал;

Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 11.97 лв ./единадесет лева и седемдесет и една ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани
лично от управителя на дружеството г-н Роберт Левиев..

По обособена позиция №3 офертата на участника съдържа :
1.Списък на документите,съдържащи се в офертата на“Роел-98“
ООД, подписан от управителя на дружеството г-н Роберт Левиев и описаните в
него документи са налични – в оригинал;
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4.Удостоверения и референции за изпълнени сходни доставки- от НС
на РБ, Агенция по заетостта, Министерство на отбраната, НАП – ТД София и
ДП“ Национална компания Железопътна инфраструктура“- заверени копия;
5.Декларация за наличие на внедрена система за управление на
качеството- оригинал;
6.Сертификат за качество ISO 9001:2015 на „Роел-98“ООД- заверено
копие;
7. Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
8.Декларация за съответствие с изискванията за притежание на
сертификати – в оригинал;
9. Декларация за представяне на актуална брошура- в оригинал;
10. Брошура;
11. Опис на предоставените мостри – в оригинал;
12. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
13. Декларация за срока на валидност на офертата- в оригинал;
14.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7
от ЗОП- в оригинал;

15. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
16. Декларация за срок за спешни доставки- в оригинал;
17.Декларация за разполагане
осъществяване на доставките – в оригинал;

с

транспортни

средства

за

18. Списък за разполаганите с техническо оборудване- транспортни
средства за изпълнение на поръчката- в оригинал;
19. Ценово предложение – в оригинал;
20. Декларация за представяне на ценова листа – оригинал;
21.Ценова листа- в оригинал;
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 7.97 лв. /седем деветдесет и седем ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани
лично от управителя на дружеството г-н Роберт Левиев.

Оферта на „РОНОС“ ООД,с вх.№ 13708/07.09.2017г.-11,29ч. за
участие в Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали
и офис принадлежности“, Обособена позиция № 2“ Доставка на копирна
хартия“ и Обособена позиция № 3“ Доставка на канцеларски материали,
включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП“
Комисията провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в процедурата по събиране на
оферти.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
ценовото предложение на участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
ценовото предложение на участника, като представителя на участника
„Роел- 98“ООД се възползва от предоставеното право.

По обособена позиция № 1 офертата съдържа следните
документи
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на“Ронос“ООД,
подписан от управителя на дружеството г-жа Жана Боянова и описаните в него
документи са налични – в оригинал.
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;

4. Удостоверения за изпълнени доставки, индентични или сходни
с предмета на поръчката през последните три години от датата на
подаване на офертата – 3 броя заверени копия;
5. Предложение за изпълнение на поръчката- в оригинал;
6. Каталог/ брошура;
7. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
8. Декларация за срок на валидност на офертите- в оригинал;
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7
от ЗОП- в оригинал;
10. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
11.Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 на „Ронос“ООДзаверено копие;
12.Сертификати за произход и/ или сертификати за качество на
артикулите и оторизационни писма-в заверени копия;
13. Опис на мострите- оригинал;
14. Декларация за наличие на транспортни средства, с които да се
доставят материали в склада на ВАС- в оригинал;
15. Ценово предложение – в оригинал;
16. Ценова листа – заверено копие;
17. Актуален каталог.

Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 19,58 лв. /деветнадесет лева и петдесет и осем ст. /без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-жа Жана Боянова.

По обособена позиция № 2 офертата на участника съдържа
следните документи:
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на“Ронос“ООД,
подписан от управителя на дружеството г-жа Жана Боянова и описаните в него
документи са налични – в оригинал.
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;

4. Удостоверения за изпълнени доставки, индентични или сходни
с предмета на поръчката през последните три години от датата на
подаване на офертата – 3 броя заверени копия;
5. Предложение за изпълнение на поръчката- в оригинал;
6. Каталог/ брошура;
7. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
8. Декларация за срок на валидност на офертите- в оригинал;
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7
от ЗОП- в оригинал;
10. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
11.Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 на „Ронос“ООДзаверено копие;
12.Сертификати за произход и/ или сертификати за качество на
артикулите и оторизационни писма-в заверени копия;

13.Заверено копие на протокол от изпитване на копирната хартия, като
доказателство за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на
поръчката;
14. Опис на мострите- оригинал;
15. Декларация за наличие на транспортни средства, с които да се
доставят материали в склада на ВАС- в оригинал;
16. Ценово предложение – в оригинал;
17. Ценова листа – заверено копие;
18. Актуален каталог.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-жа Жана Боянова.
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 8,18 лв. /осем лв. и осемнадесет ст. /без ДДС.

По обособена позиция № 3 офертата на участника съдържа
следните документи:
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на“Ронос“ООД,
подписан от управителя на дружеството г-жа Жана Боянова и описаните в него
документи са налични – в оригинал.
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;

4. Удостоверения за изпълнени доставки, индентични или сходни
с предмета на поръчката през последните три години от датата на
подаване на офертата – 3 броя заверени копия;
5. Предложение за изпълнение на поръчката- в оригинал;
6. Каталог/ брошура;
7. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
8. Декларация за срок на валидност на офертите- в оригинал;

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и
7 от ЗОП- в оригинал;
10. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
11.Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 на „Ронос“ООД-заверено
копие;
12.Сертификати за произход и/ или сертификати за качество на
артикулите и оторизационни писма-в заверени копия;
13. Опис на мострите- оригинал;
14. Декларация за наличие на транспортни средства, с които да се
доставят материали в склада на ВАС- в оригинал;
15. Ценово предложение – в оригинал;
16. Ценова листа – заверено копие;
17. Актуален каталог.
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 8,09 лв. /осем лв. и девет ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-жа Жана Боянова.

Оферта на „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ООД, с вх.
№ 13709/07.09.2017-11,33ч. за участие в Обособена позиция №
2“Доставка на копирна хартия“
Комисията провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в процедурата по събиране на
оферти.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
ценовото предложение на участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
ценовото предложение на участника, като представителя на участника
„Ронос“ООД се възползва от предоставеното право.

По обособена позиция № 2 офертата на участника съдържа
следните документи:
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на “Менджмънт
Бизнес Машин“ООД, подписан от управителя на дружеството г-н Павел Петров
и описаните в него документи са налични – в оригинал.;
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4 .Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
5. Мостри- в отделен пакет;
6. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
7. Декларация за срок на валидност на офертата- в оригинал;
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и
7 от ЗОП- в оригинал;
9. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
10. Ценово предложение;
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 12,25 лв. / дванадест лева и двадесет и пет ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани
лично от управителя на дружеството г-н Павел Петров.

Оферта на „ АЛЕГРО 2000 СОФИЯ „ ООД, с вх.13710/07.09.2017г.
-11,35ч. за участие в обособена позиция № 1“Доставка на канцеларски
материали и офис принадлежности“
Комисията провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в процедурата по събиране на
оферти.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
ценовото предложение на участника.

Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
ценовото предложение на участника, като представителя на участника
„Роел 98“ООД се възползва от предоставеното право
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на“Ронос“ООД,
подписан от управителя на дружеството г-жа Жана Боянова и описаните в него
документи са налични – в оригинал.
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
5. Декларация за срок на валидност на офертата- в оригинал;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и
7 от ЗОП- в оригинал;
7. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
8. Декларация за качество,произход и съответствие – в оригинал;
9.Списък-декларация за складови бази,технически
възможности,оборудване и транспортни средства- в оригинал;
10.Сертификати- Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 на
„Алегро 2000“ООД-заверено копие;
10.Сертификати за произход и/ или сертификати за качество на
артикулите и оторизационни писма,референции-в заверени копия;
11. Удостоверения за изпълнени договори- в заверени копия;
12.Ценово предложение;
13. Каталог;
14. Мостри с приложен списък към тях и към офертата.
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 21,60 лв / двадесет един и шестдесет ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-н Васил Синигерски.

Оферта на „СЕЛЛЕКС“ ООД , с вх. № 13711/07.09.2017г.-11,45ч.
за участие в Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски

материали и офис принадлежности“, Обособена позиция № 2“
Доставка на копирна хартия“ и Обособена позиция № 3“ Доставка на
канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП
Комисията провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в процедурата по събиране на
оферти.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
ценовото предложение на участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
ценовото предложение на участника, като представителя на участника
„Ронос“ООД се възползва от предоставеното право.
По обособена позиция №1 оферта на участника съдържа:
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на“Селлекс „ ООД ,
подписан от управителя на дружеството г-жа Стела Маркова- Томова и
описаните в него документи са налични – в оригинал;
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4 .Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
5. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
6. Декларация за срок на валидност на офертата- в оригинал;
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и
7 от ЗОП- в оригинал;
8. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
9.Ценово предложение – в оригинал;

10. Регистрация по Булстат – заверено копие;
11. Удостоверение от Агенцията по вписванията – заверено копие;
12. Удостоверения от: СО-район Оборище; НХА;ДГ Слава към МО:
СГС-2 бр. за изпълнение договори;
13.Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 на „Селлекс“ООДзаверено копие;
14. Сертификати на производителите на предлаганите канцеларски
материали;
15. Каталог;
16. Опис на представените мостри.
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 30,99 лв. / тридесет лв. и деветдесет и девет ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-жа Стела Маркова-Томова.
По обособена позиция № 2 офертата на участника съдържа:
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на“Селлекс „ ООД ,
подписан от управителя на дружеството г-жа Стела Маркова- Томова и
описаните в него документи са налични – в оригинал;
2. Представяне на участник – в оригинал;
3. Заявление за участие – в оригинал;
4 .Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
5. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
6. Декларация за срок на валидност на офертата- в оригинал;
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и
7 от ЗОП- в оригинал;
8. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;

9.Ценово предложение – в оригинал;
10. Регистрация по Булстат – заверено копие;
11. Удостоверение от Агенцията по вписванията – заверено копие;
12. Удостоверения от: СО-район Оборище; НХА;ДГ Слава към МО:
СГС-2 бр. за изпълнение договори;
13.Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 на „Селлекс“ООДзаверено копие;
14. Сертификати на производителите на предлаганите канцеларски
материали;
15. Каталог;
16. Опис на представените мостри.
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 25,16 лв.
/ двадесет и пет лв. и шестнадесет ст./ без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-жа Стела Маркова-Томова.

По обособена позиция № 3 офертата на участника съдържа:
1.Опис на документите,съдържащи се в офертата на“Селлекс „ ООД ,
подписан от управителя на дружеството г-жа Стела Маркова- Томова и
описаните в него документи са налични – в оригинал;
2. Представяне на участник – в оригинал;
за участие – в оригинал;
4 .Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал;
5. Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ от ППЗОП за съгласие с
клаузите посочени в проекта на договора- в оригинал;
6. Декларация за срок на валидност на офертата- в оригинал;
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и
7 от ЗОП- в оригинал;

8. Декларация по чл. 66 ал.2 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП- в оригинал;
9.Ценово предложение – в оригинал;
10. Регистрация по Булстат – заверено копие;
11. Удостоверение от Агенцията по вписванията – заверено копие;
12. Удостоверения от: СО-район Оборище; НХА;ДГ Слава към МО:
СГС-2 бр. за изпълнение договори;
13.Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 на „Селлекс“ООДзаверено копие;
3. Заявление
14. Сертификати на производителите на предлаганите канцеларски
материали;
15. Каталог;
16. Опис на представените мостри.
Предложената цена за изпълнение на поръчката за съответната
позиция е 9,69 лв. / девет лева и шестнадесет ст. / без ДДС.
Офертата на участника и всички документи към нея са подписани лично
от управителя на дружеството г-жа Стела Маркова-Томова.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията
Членовете на комисията единодушно решиха следващото работно
заседание на комисията да се проведе на 15.09.2017 от 16.00 часа.
II. В закрити заседания на 15.09.2017г., 29.09.2017г., 06.10.2017г.,
20.10.2017г. и 27.10.2017г. и 03.11.2017г. и 10.11.2017 г. комисията, в същия
състав продължи своята работа по проверка за съответствие с условията за
участие и по проверка на съответствието с изискванията за технически
и
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя
мостри.
1.Разглеждане на оферта на „ВТ-ТРЕЙД“ЕООД, за участие в
обособена позиция №1 “Доставка на канцеларски материали и офис
принадлежности“.

Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на възложителя,
Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството - участник в обществената поръчка е
посочило, че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция №1 установи следното:
Участникът е представил всички изисквани мостри от възложителя по
опис.
Предлаганите артикули :мостра по п.№24-Лепило сухо не отговаря на
изискването за тегло-20г.; мостра по п. №27-Перфоратор не отговаря на
изискването за максималния брой листа, за перфорация; мостра по п. №37 и
мостра по п. № 38 –Ластици не отговарят на изискването за размер на
диаметъра - 50 мм и 70 мм на ластиците; мостра по п. № 9-Плик кафяв не
съответства на размера 300/400/60 мм; мостра по п.№28 -Телбод машинка не
съответства на изискването за перфориране на 30 листа.
В техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата
спецификация са заложени конкретни параметри на канцеларските материали.
Възложителят е поискал да се представят определени мостри на
оферираните канцеларски материали , които са най-много употребявани и
специфични за деловодната дейност на съда. Същите са необходими за
преценка на съответствието им с техническата спецификация.
Комисията отстранява от участие участника „ВТ-ТРЕЙД“ЕООД
поради несъотвествие на предложенето му с техническата спецификация
на възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.

2. Разглеждане на оферта на „ ПЕРУН ККБ“ ЕООД за участие в
обособена позиция № 2“Доставка на копирна хартия“
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция№2 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостра от възложителя по опис.,
Представената от „Перун ККБ“ ЕООД мостра по п.№1 Копирна хартия
отговаря и е в съответствие с изискванията на техническата спецификация.
Техническото предложение на участника
съответства на
изискванията на техническата спецификация поради което комисията
допуска участника до оценяване и класиране на предложението му за
съответната позиция.
Решението на комисията е взето единодушно.

3. Разглеждане на Оферта на „РОЕЛ-98“ООД за обособена позиция
№1 “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“.
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с

изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция№1 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостра от възложителя по опис.
Всички представени мостри от „Роел-98“ ООД отговарят и са в
съответствие с изискванията на техническата спецификация.
Техническото предложение на участника съответства на
изискванията на техническата спецификация поради което комисията
допуска участника до оценяване и класиране на предложението му за
съответната позиция.
Решението на комисията е взето единодушно.
Разглеждане на Оферта на „РОЕЛ-98“ООД за обособена позиция
№2 Доставка на копирна хартия“
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с

критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостра за обособена позиция№2 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостра от възложителя по опис.
Представената мостри от „Роел-98“ ООД отговаря и е в съответствие
с изискванията на техническата спецификация.
Техническото предложение на участника
съответства на
изискванията на техническата спецификация поради което комисията
допуска участника до оценяване и класиране на предложението му за
съответната позиция.
Разглеждане на Оферта на „РОЕЛ-98“ООД за обособена позиция
№3 „ Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.
12,ал.1,т.1 от ЗОП“.
Комисията след като съобрази,че обособена позиция №3 е
запазена от възложителя за участие на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, но такива оферти не са постъпили и е
подадена оферта за участие в обособена позиция № 3 от друго
заинтересовано лице „РОЕЛ-98“ООД,на основание чл.12, ал.7 от ЗОП
допуска офертата на участника за разглеждане.
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на възложителя,
Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.

Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция №3 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостри от възложителя по опис.
Всички представени мостри от „Роел-98“ ООД отговарят и са в
съответствие с изискванията на техническата спецификация.
Техническото предложение на участника
съответства на
изискванията на техническата спецификация поради което комисията
допуска участника до оценяване и класиране на предложението му за
съответната позиция.

4.Разглеждане на Оферта на „РОНОС“ООД за обособена позиция
№1 “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“.
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция№1 установи следното:
Участникът е представил изискваните мостри от възложителя по опис.

Предлаганите артикули :мостра по п.№12-Тънкописец не отговаря на
изискването за връх на пишещото средство – 4мм; мостра по п.№27Перфоратор не отговаря на изискването за максималния брой листа, за
перфорация; мостра по п.№37и мостра по. п.№ 38 –Ластици не отговарят на
изискването за размер на диаметъра -50 мм и 70 мм на ластиците, мостра по
п.№ 9-Плик кафяв не съответства на размера 300/400/60 мм; мостра по п.№28 Телбод машинка не съответства на изискването за перфориране на 30 листа.
В техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата
спецификация са заложени конкретни параметри на канцеларските материали.
Възложителят е поискал да се представят определени мостри на
оферираните канцеларски материали , които са най-много употребявани и
специфични за деловодната дейност на съда.Същите са необходими за
преценка на съответствието им с техническата спецификация.
Комисията отстранява от участие в обособена позиция № 1
участника“РОНОС“ ООД №1 “Доставка на канцеларски материали и офис
принадлежности“поради несъответствие на предложението му с
техническата спецификация на възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.
Разглеждане на Оферта на „РОНОС“ООД за обособена позиция
№2 Доставка на копирна хартия“
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представената от участника
мостра за обособена позиция №2 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостра от възложителя по опис.

Представената мостра от „Ронос“ ООД отговаря и е в съответствие с
изискванията на техническата спецификация.
Техническото предложение на участника
съответства на
изискванията на техническата спецификация поради което комисията
допуска участника до оценяване и класиране на предложението му за
съответната позиция.
Разглеждане на Оферта на „РОНОС“ООД за обособена позиция
№3 „ Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.
12,ал.1,т.1 от ЗОП“.
Комисията след като съобрази,че обособена позиция №3 е
запазена от възложителя за участие на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, но такива оферти не са постъпили и е
подадена оферта за участие в обособена позиция № 3 от друго
заинтересовано лице „РОНОС“ООД. На основание чл12,ал.7 от ЗОП
допуска офертата на участника за разглеждане.
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция №3 установи следното:
Участникът е представил изискваните мостри от възложителя по опис.
Предлаганата мостра по п.№ 9 Кутия архивна не отговаря на
изискванията за цвят бял/кафяв, с размери 280/360/100 мм.

В техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата
спецификация са заложени конкретни параметри на канцеларските материали.
Възложителят е поискал да се представят определени мостри на
оферираните канцеларски материали , които са най-много употребявани и
специфични за деловодната дейност на съда.Същите са необходими за
преценка на съответствието им с техническата спецификация.
Комисията отстранява от участие в обособена позиция
№3“Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12,
ал.1,т.1 от ЗОП участника „РОНОС“ ООД поради несъответствие на
предложението му с техническата спецификация на възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.

5. Разглеждане на Оферта на „ МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС
МАШИН“ООД за участие в обособена позиция №2 „Доставка на копирна
хартия“
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представената от участника
мостра за обособена позиция №2 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостра от възложителя по опис.
Представената мостра от „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ООД
по п. №1 Копирна хартия отговаря и е в съответствие с изискванията
на техническата спецификация.

Техническото предложение на участника съответства на
изискванията на техническата спецификация поради което комисията
допуска участника до оценяване и класиране на предложението му за
съответната позиция.
Решението на комисията е взето единодушно.

6. Разглеждане на оферта на „ АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ ООД за участие
в обособена позиция № 1“ Доставка на канцеларски материали и офис
принадлежности“.
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи,посочени от
възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция№1 установи следното:
Участникът е представил всички изисквани мостри от възложителя по
опис -, и
Предлаганите артикули мостра по п.№27-Перфоратор не отговаря на
изискването за максималния брой листа, за перфорация мостра по п. №5
Инекси лепящи- хартиени не отговаря на изискването за брой в опаковка 4Х
50 бр.; мостра по п. № 9-Плик кафяв не съответства на размера 300/400/60 мм,
мостра по п.№28 -Телбод машинка не съответства на изискването за
перфориране на 30 листа..
В техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата
спецификация са заложени конкретни параметри на канцеларските материали.
Възложителят е поискал да се представят определени мостри на
оферираните канцеларски материали , които са най-много употребявани и

специфични за деловодната дейност на съда.Същите са необходими за
преценка на съответствието им с техническата спецификация.
Комисията отстранява от участие в обособена позиция № 1
„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“участника
„АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ ООД поради несъответствие на предложението му
с техническата спецификация на възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.

7.Разглеждане на Оферта на „СЕЛЕКС“ООД за обособена позиция
№1 “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“.
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция №1 установи следното:
Участникът е представил изискваните мостри от възложителя по опис.
Предлаганите артикули :мостра по п.№24-Лепило сухо не отговаря на
изискването за тегло-20г. ; мостра по п.№ 27-Перфоратор не отговаря на
изискването за максималния брой листа, за перфорация; мостра по п.№5
Индекси лепящи – хартиени не отговаря на изискването за брой в опаковка
4х50 листа; мостра по п.№ 9-Плик кафяв не съответства на размера 300/400/60
мм, мостра по п.№ 28 -Телбод машинка не съответства на изискването за
перфориране на 30 листа..
В техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата
спецификация са заложени конкретни параметри на канцеларските материали.

Възложителят е поискал да се представят определени мостри на
оферираните канцеларски материали , които са най-много употребявани и
специфични за деловодната дейност на съда.Същите са необходими за
преценка на съответствието им с техническата спецификация.
Комисията отстранява от участие в обособена позиция № 1
“Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“ участника
„СЕЛЛЕКС“ ООД поради несъответствие на предложението му с
техническата спецификация на възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.
Разглеждане на Оферта на „СЕЛЛЕКС“ООД за обособена позиция
№2 Доставка на копирна хартия“
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представената от участника
мостри за обособена позиция №2 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостра от възложителя по опис.
Представената мостра от „СЕЛЛЕКС“ ООД по п. №1 Копирна хартия
отговаря и е в съответствие с изискванията на техническата
спецификация.
Техническото предложение на участника съответства на
изискванията на техническата спецификация поради което комисията
допуска участника до оценяване и класиране на предложението му за
съответната позиция.
Решението на комисията е взето единодушно.

Разглеждане на Оферта на „СЕЛЛЕКС“ООД за обособена позиция
№3 „ Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.
12,ал.1,т.1 от ЗОП“.
Комисията след като съобрази,че обособена позиция №3 е
запазена от възложителя за участие на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, но такива оферти не са постъпили и е
подадена оферта за участие в обособена позиция № 3 от друго
заинтересовано лице „СЕЛЛЕКС“ООД. На основание чл.12, ал.7 от ЗОП
допуска офертата на участника за разглеждане.
Комисията провери представените документи към офертата и
информацията в
Заявлението
за участие за съответствие им с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
възложителя,Обявата и документацията за участие и установи следното:
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1,2,7 и чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, както и
Заявлението за участие дружеството- участник в обществената поръчка е
посочило,че не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В Заявлението за участие е предоставена съответната информация и
документи, посочени от възложителя за доказване на съответствието с
критериите за подбор и изисквания за лично състояние. С представената
информация и документи се доказва съответствието на участника с
изискванията за лично състояние и съответствието с критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
предложение.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Комисията след като разгледа и изпробва представените от участника
мостри за обособена позиция №3 установи следното:
Участникът е представил изискваната мостри от възложителя по опис.
Предлаганата мостра по п.№ 9 Кутия архивна не отговаря на
изискванията за размери 280/360/100 мм.
В техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата
спецификация са заложени конкретни параметри на канцеларските материали.
Възложителят е поискал да се представят определени мостри на
оферираните канцеларски материали , които са най-много употребявани и
специфични за деловодната дейност на съда.Същите са необходими за
преценка на съответствието им с техническата спецификация.
Комисията отстранява от участие в обособена позиция
№3“Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.
12,ал.1,т.1 от ЗОП участника „СЕЛЛЕКС“ ООД поради несъответствие на
предложението му с техническата спецификация на възложителя.

Решението е взето единодушно
III.В работно заседание на 15.11.2017г. комисията, в същия състав
извърши класиране на допуснатите участници.
Настоящата
обществена поръчка се възлага въз
основа на
икономически най- изгодната оферта. Икономически най- изгодната оферта се
определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно
чл.70,ал.2,т.1 от ЗОП, изразяваща се в най-ниска предложена цена за доставка
на канцеларските материали от съответните обособени позиции. Предвид
изложеното комисията извърши оценка на допуснатите
участници,както
следва:
За обособена позиция № 1“ Доставка на канцеларски материали и
офис принадлежности“ най-ниска цена е предложена от участника „ Роел98“ ООД и е в размер на 19,71 лв./ деветнадесет лв. и седемдесет и една ст./
без ДДС.
За обособена позиция №2“Доставка на копирна хартия“ най-ниска цена
е предложена от участника „Ронос“ ООД и е в размер на 8,18 лв./осем лв. и
осемнадесет ст./ без ДДС.
Тази цена съпоставена с предложените цени на другите допуснати
участници е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на
ценовите предложения на останалите участници.
Комисията
счита, че правилото на чл.72 от ЗОП, касаещо
изискването
за предоставяне на писмена обосновка при необичайно
благоприятна оферта намира приложение и при разглеждане на ценовите
предложения при събиране на оферти с обява. Аргумент на тази теза от
субсидиарното прилагане на общите правила и препратката към
разпоредбите на части първа и втора на ЗОП, направена в чл. 195 от ЗОП.
Комисията единодушно реши:
в 5-дневен срок от получаване на настоящия протокол, изисква
от участника „Ронос“ ООД да представи подробна писмена обосновка
за начина на образуване на цената на предлаганата от него копирна
хартия.
За обособена позицця № 3“ Доставка на канцеларски материали,
включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП“ най-ниска цена е предложена
от участника „ Роел- 98“ ООД и е в размер на 7,97 лв./ седем лева и
деветдесет и седем ст./ без ДДС.

IV. Класиране на офертите по степента на съответствие с
предварително обявените от възложителя условия. Офертата с
предложената „най-ниска цена“ се класира на първо място.
Комисията предлага единодушно на възложителя следното класиране
на допуснатите участници по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия:
За обособена позиция № 1“ Доставка на канцеларски материали
и офис принадлежности“ :
Първо място :“ Роел-98“ ООД,оферта с вх. № 3707/07.09.2017г.11,16ч. за доставка на канцеларски материали по Обособена позиция № 1
„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“,
с
предложена най-ниска цена в размер на 19,71 лв./ деветнадесет лв. и
седемдесет и една ст./ без ДДС.
За обособена позиция № 3“ Доставка на канцеларски материали,
включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП“:
Първо място:“Роел-98“ООД, оферта с вх. № 13707/07.09.2017г.11,16ч. за доставка на канцеларски материали по Обособена позиция № 3
“ Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1
от ЗОП“,с предложена най-ниска цена в размер на 7,97 лв. / седем лева и
деветдесет и седем ст./ без ДДС.

V. Комисията предлага единодушно на възложителя за изпълнител
по договора за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали
по Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и офис
принадлежности“ да бъде определен Роел-98“ ООД, с предложена най-ниска
цена в размер на 19,71 лв./ деветнадесет лв. и седемдесет и една ст./
без ДДС.
Комисията предлага единодушно на възложителя за изпълнител по
договора за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали по
Обособена позиция № 3“ Доставка на канцеларски материали, включени в
списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП“ да бъде определен „Роел-98“ ООД,с
предложена най-ниска цена в размер на 7,97 лв. / седем лева и деветдесет
и седем ст./ без ДДС.

VI. Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно предлага на
възложителя за изпълнение на обществената поръчка за доставка на
канцеларски материали за Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски
материали и офис принадлежности и за Обособена позиция № 3“ Доставка
на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП“ да
бъдат сключени договори за изпълнение с класирания на първо място
участник „Роел-98“ ООД.
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията
на 16.11.2017 г.

Комисия :
Председател : Красимира Георгиева – експерт –
обществени поръчки на ВАС ……/п/………………
Членове :
1. Мариана Едрева – експерт- управление на
собствеността на ВАС………/п/……………….

2. Мария Кисьова - специалист- складово стопанство
на ВАС …………/п/………….

УТВЪРДИЛ :
Възложител : ……/п/…………………
Александър Николов
Главен секретар на ВАС и определено длъжностно лице
По чл. 7,ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 1271/14.08.2017г.
на председателя на ВАС
Дата :……………………
Забележка: всички подписи са заличени, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

