
П Р О Т О К О Л №2
ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И 

КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ ЗА 13УЖДИТЕ НА „СБР-НК“ ЕАД"

На 28.02,2019 г. от 10;00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация — 
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се състоя закрито 
заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите в публично състезание 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-09-11-1 от 29.01.2019 г., 
уникален № в Регистъра на ОП 00120-2019-0003.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-11-2 от 20.02.2019 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД, в състав:

-  външен експерт № BE-108
-  директор Дирекция СД и УС
-  правоспособен юриет
-  екеперт/мониторинг на дейности по филиали
-  правоспособен юрист

Председател: Самуил Авдала 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Георги Александров

адв. Симеон Кръстев

Комисията има задача да провери допълнително представените документи за съответствие на 
участниците е изискванията към личното състояние и критериите за подбор и да разгледа и оцени 
техническите предложения на допуснатите участници.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 
ЗА ПОДБОР.
На 20.02.2019 г. на участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1, съдържащ 
констатации относно липси, непълноти и несъответс1?вия на информация в заявленията за участие, 
включително нередовност, фактическа грешка и несъответствия с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.

На закритото заседание, проведено на 28.02.2019 г.. Комисията провери допълнително 
представените документи от )шастниците и установи следното:
1. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е представил 
допълнителни документи и информация.
Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 
Комисията констатира, че участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е представил всички изискани от 
Комисията с Протокол № 1 допълнителни документи и информация и участникът отговаря на 
изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, поетавени в документацията за 
участие. С оглед на това. Комисията допуска участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ до разглеждане 
на техническото му предложение.



II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На закрито заседание, проведено на 28.02.2019 г., комисията разгледа техническите предложения 
на участниците, подали оферти и допуснати до този етап - „РОЕЛ-98“ ООД и КООПЕРАЦИЯ 
„ПАНДА”, с цел да провери съответствието им с изискванията, заложени от възложителя.

1. В Техническото си предложение участникът „РОЕЛ-98“ ООД е представил следните 
документи:
1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец);
1.2. Сравнителна таблица за съответствие (по образец);
1.3. Протокол за проведени лабораторни изследвания на артикул „ХАРТИЯ КОПИРНА А4 80gr 
500 л.“
1.4. Оторизационни писма;
1.5. Мостри на артикулите по позиции 26,27, 32, 35,42,43,47, 51, 58, 60, 68, 71, 72, 95,107 и 112
1.6. Официален каталог;
1.7. Обяснителна записка на механизма за изпълнени(? на поръчката

При разглеждане на офертата. Комисията установи, че в техническото си предложение участникът 
е представил всички изискани от Възложителя документи и информация и същото съответства на 
всички предварително обявени условия на поръчката.

Участникът „РОЕЛ-98“ ООД е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката и 
Сравнителна таблица за съответствие съгласно образците на възложителя -  част от 
документадията за участие.
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Участникът е представил Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно 
информацията, съдържаща се в графа „Производител“ от Приложение „Сравнителна таблица за 
съответствие“ и мострите, поради което тази информация се счита за конфиденциална и следва да 
бъде заличена от настоящия Протокол.
Предоставените мостри и каталози бяха преглед81ни от комисията за съответствието им с 
поставените от възложителя условия за размер, количество в опаковка и т.н. 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 копирг[а хартия от „Институт по целулоза и хартия” 
АД, официалния каталог и на представените мостри на артикулите от редове 26, 27, 32, 35, 42, 43, 
47, 51, 58, 60, 68, 71, 72, 95, 107 и 112 от Техническ21та 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 и[еновото предложение на „РОЕЛ-98“ ООД 
до отваряне и разглеждане.



2. В Техническото си предложение з^астникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” е представил следните 
документи:
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец);
2.2. Сравнителна таблица за съответствие (по образец);
2.3. Протокол за проведени лабораторни изследвания на артикул „ХАРТИЯ КОПИРНА А4 80gr
500 л.“ -2 б р .
2.4. Оторизационни писма;
2.5. Мостри на артикулите по позиции 26, 27, 32, 35, 42,43, 47, 51, 58, 60, 68, 71, 72, 95,107 и 112;
2.6. Снимков материал;

При разглеждане на офертата на участника. Комисията установи, че техническото му предложение 
не отговаря на изискванията на възложителя, поради следното:

1. Съгласно изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие, раздел 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА liA ОФЕРТА, предоставените ^^остри, каталози и 
материали ще бъдат използвани за оценка на техническите изисквания на предложените 
артикули, която следва бъде извършена от страна на назначената от Възложителя комисия 
чрез преглед на търговския вид на стоките, проверка на съответствието им с поставените 
условия за размер, количество в опаковка и т.н.^\ При извършената от страна на комисията 
проверка на мострите се установи, че участникът не е спазил изискванията за представянето им по 
отношение на артикули с номера 51, 58 и 112 от раздел I. Канцеларски материали от Техническите 
спецификации.
1.1. По отношение на артикул с номер 51 „ПОСТАВКА ЗА ДОКУМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНА“, 
изискването на Възложителя е за „РУС, различни цветове, с етикет“. В конкретния случай, 
участникът е представил мостра на поставка само в ед];ин цвят.
1.2. По отношение артикул с номер 58 „ТЕКСТМАРКЕР“, изискването е за „мастило на водна 
основа, с възможност за презареждане, min 6 цвята“. В конкретния случай, участникът е 
представил мостра на текстмаркер само в един цвят.
1.3. По отношение артикул с номер 112 „CD-R 700/80/52х“, изискването е за „Капацитет: 700 MB; 
Скорост на запис: 52х; покритие: сребристо, лъскаво. Записващ слой: черен. Опаковка: 1 брой в 
кутия“. В конкретния случай, участникът е представил мостра на CD-R, като покритието е черно, а 
не изискваното сребристо, лъскаво.
2. Съгласно изискванията на документацията за участие, раздел УКАЗАНИЕ ЗА 
ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА, участниците следва да представят официален каталог или други 
подходящи материали на производителя, доказващи съответствие с техническите изисквания -  
каталози, бропхури и други. В случая, участникът не е спазил изискването, като представеният 
снимков материал не е издаден от производителя на артикулите и не съдържа информация, 
доказваща съответствие на продуктите с техническите изисквания на възложителя.
3. По отношение на представения от участника, снимков материал, комисията установи 
несъответствие с изискванията на възложителя, както на представената мостра, така и на снимката 
за артикул с номер 112 „CD-R 700/80/52х“. Участникът е допуснал и разминаване между 
представената мостра и снимката от снимковия материал в офертата. Съгласно техническата 
спецификация от документацията за участие, артикул с номер 112 „CD-R 700/80/52х“, следва да е 
със капацитет: 700 MB; Скорост на запис: 52х; пов:ритие: сребристо, лъскаво. Записващ слой:



черен, Опаковка: 1 брой в кутия“. Представената мост]за е на CD-R с покритие черно, опаковка: 1 
брой в кутия, а снимката е на CD-R с покритие черно, опаковка шпиндел с повече от един брой 
диск.
4. Съгласно изискванията в техническите спецификации от документацията за участие, „За 
артикул „ ХАРТИЯ КОПИРНА А4 80gr 500л. “ - Съответствието на предлаганата копирна 
хартия с техническите спецификации и показатели се удостоверява с представяне на протокол 
от изпитване, проведено от акредитирана по ISO 17025 лаборатория, от който да е видно, че 
участникът покрива минималните технически изисквания. Всички показатели трябва да се 
представят в един общ протокол, издаден на името на участника - оригинал или нотариално 
заверено копие. Представеният протокол от лабораторните изпитвания следва да бъде издаден 
с дата на издаване до 12 месеца преди датата на обявяване на обществената поръчка'’". В 
случая, участникът не е спазил изискването, като е представил два протокола № 312/04.02.2019 г. 
и 421/12.02.2019 г. от проведени лабораторни изпитвания.

5. Съгласно изискванията в техническите спецификации от документацията за участие, 
участникът следва да притежава „Оторизационно писмо от производителя и/или официалния 
представител на производителя за територията на страната или оторизационно писмо от 
производителя и/или официалния представител на производителя, удостоверяващо права за 
представителство и търговия за територията на страната, за всички артикули и/или от 
официалния представител на производителя, удост.оверяващо права за представителство и 
търговия за територията на страната, за всички артикули по раздели Ш -  Консумативи за 
принтери и IV -  Мастило за тонеркасети, валидно за срока на договора. Оторизационното 
писмо се представя в оригинал или нотариално заверено копие.“ В случая участникът не е 
спазил изискването, като е представил Оторозационна форма на производителя Ейч Пи Юръп Б.В. 
(HP Europe B.V.) и Пълномощно от производителя ОЮ4 Юръп (OKI Europe), които не са в оригнал 
или нотариално заверено копие.

С оглед на изложеното. Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата 
участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като 
същият е предложил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.
Комисията взе решение ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 
06.03.2019 г. от 12:00 часа, за което участниците да бъдат уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП.
Комисията приключи работата си на този етап в 16:00 ч. на 28.02.2019 г. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

(Самуил Авдала)

(Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


