
П Р О Т О К О Л №2 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 

ЗА ПРИНТЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБР-НК" ЕАД" 

На 22.07.2015 г., от 14:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -
Национален комплекс" ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски" №54, ет. 3, закрито заседание 
продължи работата на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на 
"СБР-НК" ЕАД, открита с Решение № РД-09-149 от 19.06.2015 г. на Прокуриста на „СБР - НК" 
ЕАД, уникален № в регистъра на АОП 00120-2015-0006. 

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-191 / 21.07.2015 г. на 
Прокуриста на „СБР - НК" ЕАД, в състав: 
Председател: Самуил Авдала - външен експерт № BE-108 
Членове: 1. Инж. Роман Райчев - експерт обществени поръчки 

2. Станислава Михайлова - правоспособен юрист 

Резервни членове: 1. Красимир Котов - координатор АСЧ 
2. адв. Александър Стоименов - правоспособен юрист 

Комисията има задача да разгледа техническото предложение на единствения участник, 
подал оферта и допуснат до разглеждане на техническото предложение, и да провери 
съответствието на предложените канцеларски материали и консумативи за принтери със 
заложените от възложителя изисквания. 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 
УЧАСТНИЦИ. 

Комисията разгледа техническото предложение на единствения участник, подал оферта и 
допуснат до разглеждане на техническото предложение - „Роел-98" ООД с цел да провери 
съответствието му с изискванията, заложени от възложителя. 

В Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" участникът „Роел-98" ООД е представил 
следните документи и информация: 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 
2. Сравнителна таблица за съответствие (по образец); 
3. Подробна информация за продуктите, съдържаща подробно описание на всички канцеларски 
материали и консумативи за принтери с посочен производител; консумативите с продуктов номер 
при точно спазване на съчетанието букви/цифри, брой копия, гаранционен срок и производител -
свободна форма; 
4. Оторизационно писмо от производителя и/или официалния представител на производителя за 
територията на страната за конкретната поръчка, удостоверяващо права за представителство и 
търговия за територията на страната, за всеки от артикулите - предмет на поръчката (оригинал и 
заверени копия), 



5. За артикул „ ХАРТИЯ КОПИРНА А4 80gr 500л." - Протокол от изпитване № 1179/08.08.2014 г. 
от „Институт по целулоза и хартия" АД, от който да е видно че предложената от участника 
копирна хартия покрива минималните технически изисквания (в оригинал); 
6. Декларация за произход на всеки от артикулите - предмет на поръчката (в оригинал и заверени 
копия); 
7. Опис на предоставените мостри; 
8. Мостри от следните позиции от техническата спецификация: Раздел I, редове 19, 21, 28, 31, 38, 
43, 52, 58, 60, 62, 63, 70, 84, 94. 
Комисията констатира, че участникът „Роел-98" ООД е представил всички изискани от 
възложителя документи в Плик № 2. 
Участникът „Роел-98" ООД е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката и 
Сравнителна таблица за съответствие съгласно образците на възложителя - част от 
документацията за участие. Участникът предлага артикули в съответствие с изискванията на 
възложителя от следните производители: Faber Castell, Genmes, Apli, Samsung, Koh-i-noor, ARK, 
Bi-Office, Amorim, MAS, Henkel, MAPI, SPREE, ARK, Marvy-Uchida, Hama, Horse, Fellowees, 
Colop, Aihao, Epson, Esselte, Novus, Tape hit, Staedtler, Ecomax, Multiprint, Yener, IQ, Muroll, 
Panasonic, Stick'n, Multi-3, Melody, Canon, Artist print, Maxell, Verbatim, Apacer, Dart, Hewlett-
packard, Lexmark, Brother, Kyocera, Epson, Xerox, Oki, Toshiba, Konica Minolta, Uni-1 Technology. 

При прегледа на представените сравнителна таблица за съответствие (по образец), подробна 
информация за всеки от канцеларските материали и консумативите за принтери - предмет на 
поръчката, оторизационни писма, протокол от изпитване на оферираната корирна хартия от 
„Институт по целулоза и хартия" АД, декларации за произход на артикулите - предмет на 
поръчката и на представените мостри на артикулите от редове 19, 21, 28, 31, 38, 43, 52, 58, 60, 62, 
63, 70, 84, 94 от техническата спецификация комисията констатира, че всички оферирани от 
участника „Роел-98" ООД канцеларски материали и консумативи за принтери отговарят на 
поставените от възложителя технически изисквания. 

С оглед на гореизложеното, комисията допуска офертата на „Роел-98" ООД до оценяване и 
класиране. 

Работата на комисията на този етап приключи на 22.07.2015 г. в 17:35 ч. 

Комисията взе решение ценовата оферта на допуснатия до този етап участник да бъде отворена на 
30.07.2015 г. от 16:30 ч., за което участникът да бъде надлежно поканен по реда на чл.69а, ал. 3 от 


