
  

Вх. № О-Дк-416 / 14.10.2016 г. 

 

ДО       УТВЪРЖДАВАМ: (П) 

ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ    ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР    Председател на КЕВР 

 

 

ДОКЛАД 

 

от 

работна група, определена със Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. за разглеждане на 

офертите за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: 

Доставка на компютри и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, с три обособени позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г. 

 

 

Относно: Действия по разглеждане на офертите за възлагане чрез публично 

състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри и хардуер за 

нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени позиции, 

открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

На основание чл.181, ал.5 във връзка с чл.106 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП с 

настоящия доклад Ви информираме за следното: 

Комисия в състав съгласно заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г.: 

Председател: 

Наталия Кирилова Кирова, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

Членове: 

Цанко Тодоров Цанев, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

Лора Николаева Николова, главен експерт в отдел ФСД в дирекция ОА 

изпълни възложената й задача, а именно: проведе четири заседания в рамките на 

определения съгласно заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. срок, като разгледа, оцени и 

класира подадените оферти в процедура за възлагане чрез публично състезание на 

обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри и хардуер за нуждите на 

Комисията за енергийно и водно регулиране с три обособени позиции, съобразно 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и утвърдената в качеството Ви възложител документация за 

провеждане на процедурата. 

За участие в процедурата бяха постъпили 7 (седем) броя оферти от участници, 

както следва: 

  

1. „СМАРТ СОФТ“ ЕООД Вх. № ВП-ОФ-31/31.08.2016 г., 9.52 ч. 

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” Вх. № ВП-ОФ-32/31.08.2016 г., 10.01 ч. 

3. „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД Вх. № ВП-ОФ-33/31.08.2016 г., 13.39 ч. 

4. „КОНТРАКС“ АД Вх. № ВП-ОФ-34/31.08.2016 г., 15.02 ч. 

5. „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД Вх. № ВП-ОФ-35/31.08.2016 г., 16.28 ч. 
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6. „ДИДЖИТЕК“ ООД Вх. № ВП-ОФ-36/31.08.2016 г., 16.30 ч. 

7. „СИЕНСИС“ АД Вх. № ВП-ОФ-37/31.08.2016 г., 16.50 ч. 

 

На 08.09.2016 г. беше проведено първо заседание на комисията с публична част 

за отваряне на подадените оферти и разглеждане на представените от участниците 

ЕЕДОП за липси и нередовности. При преглед на постъпилите оферти се установи, че 

участникът Кооперация „Панда“ е представил ЕЕДОП, подписан само от председателя 

на кооперацията. При проверка, извършена в Търговския регистър се установи, че 

съгласно актуалния учредителен акт на участника той има управителен и контролен 

съвет. Подаденият от кооперация „Панда“ ЕЕДОП като участник в процедурата не е 

подписан от лицата, които са членове на неговия управителен и контролен съвет. 

Предвид това, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в протокола за проведеното 

заседание комисията даде указания на участника за възможността в срок до 5 работни 

дни от получаването му да представи на комисията нов ЕЕДОП, подписан и от 

членовете на неговите управителен и контролен съвети с цел деклариране 

съответствието на изискванията към лично състояние съгласно ЗОП. Протоколът беше 

публикуван в Профила на купувача на КЕВР и беше изпратен по факс до всички 

участници в процедурата. 

Участникът Кооперация „Панда“ представи нов ЕЕДОП. 

На 21.09.2016 г. комисията проведе заседание, на което се запозна с допълнително 

представения ЕЕДОП по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника Кооперация 

„Панда“ за отстраняване на недостатъци. Комисията установи, че същият е подаден в 

нормативно определения срок и с него са отстранени недостатъците в първоначално 

представения ЕЕДОП. 

На същото заседание комисията извърши проверка дали участниците отговорят на 

изискванията на възложителя за участие в процедурата. При проверката се установи, че 

всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор за участие в процедурата. С оглед на това техническите им предложения са 

допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя. 

При разглеждане на техническите предложения се установи, че техническите 

предложения на всички участници, с изключение на това на Кооперация „Панда“ 

отговарят на поставените от възложителя в документацията за провеждане на 

процедурата условия.  

При преглед на техническите характеристики на предложената от Кооперация 

„Панда” техника се установи, че предложеният монохромен принтер може да поддържа 

хартия с максимална дебелина 163 g/м2. Същото се потвърди и от общодостъпната 

информация на производителя относно техническите характеристики на предлаганата 

от участника техника. 

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в т.7 – Технически 

спецификации от раздел І „Описание на предмета на поръчката“ от документацията за 

провеждане на процедурата предлаганият монохромен принтер следва да може да 

ползва хартия с максимална дебелина 220 g/м2. В разяснение №1, възложителят е 

потвърдил, че предлаганите от съответния участник принтери трябва да отговарят на 

посочените в т.7, раздел I „Описание на предмета на поръчката” от документацията за 

обществената поръчка технически спецификации, които са съобразени с 

характеристиките на канцеларските материали, които се ползват в администрацията на 

КЕВР. 
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Предвид това комисията прие, че офертата на Кооперация „Панда“ не отговаря 

на предварително обявените условия на възложителя и тя не следва да се оценява, като 

на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, плик «Ценови параметри» на същия участник не 

бъде отварян. 

Техническите предложения на останалите участници бяха оценени съгласно 

утвърдената в документацията за провеждане на процедурата методика. 

На 30.09.2016 г. беше проведено заседание за обявяване на оценките на 

техническите предложения и отваряне на пликовете с ценовите параметри на 

участниците. Заседанието се проведе съобразно определените в съобщението дата и час 

за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници. 

На публичната част на заседанието в присъствието на представители на 

участниците бяха отворени и обявени ценовите предложения на допуснатите до 

оценяване участници. 

След това комисията продължи работата си при закрити врати.  

Комисията установи, че участникът «Контракс» АД е предложил цена, която е с 

20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Предвид изложеното, на основание чл. 72 от ЗОП и след направените 

изчисления Комисията взе единодушно решение да бъдат предприети необходимите 

действия за надлежно уведомяване на посочения участник за необходимостта от 

представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложението относно посочения показател. За целта беше изпратено писмо, с което 

участникът беше уведомен за необходимостта от представяне на подробна писмена 

обосновка за начина на образуването на ценовото му предложение.  

Писмото беше изпратено до посочения участник по факс. Получаването му беше 

потвърдено от факс машината на КЕВР и от полученото потвърждение от страна на 

участника. 

На 11.10.2016 г. комисията проведе заседание, на което се запозна с представената 

в законоустановения срок от «Контракс» АД писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената цена. Съгласно дадената обосновка ценовото 

предложението е направена на база техническо решение за директна доставка на 

техниката от участника като дългогодишен партньор на производителя на предлаганата 

техника; ниски транспортни разходи с оглед на мястото на производство на 

предлаганата техника и наличието й в склада на доставчика на територията на гр. 

София и гарантирано високо качество от производителя на предлагана техника, 

снижаващо разходите за гаранционно обслужване. След обсъждане Комисията прие 

представената обосновка. 

След това беше извършена оценяване на ценовите предложения допуснатите 

участници, комплексно оценяване на подадените оферти съобразно утвърдената в 

документацията за процедурата методика и класиране на участниците. 

На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, предвид извършените изчисления за 

оценяване на офертите, Комисията направи следното класиране на участниците, които 

са допуснати до разглеждане и оценка на офертите: 

 

По обособена позиция № 1 

Първо място – „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД с комплексна оценка – 60; 

Второ място – „Сиенсис“ АД с комплексна оценка – 57,94392602; 

 

По обособена позиция № 2 
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Първо място – „СМАРТ СОФТ“ ЕООД с комплексна оценка – 88; 

Второ място – „КОНТРАКС“ АД с комплексна оценка – 87,99030729; 

Трето място – „ДИДЖИТЕК“ ООД с комплексна оценка – 64,36407694. 

 

По обособена позиция № 3 

Първо място – „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 97,78248745; 

Второ място – „КОНТРАКС“ АД с комплексна оценка – 84; 

Трето място – „ДИДЖИТЕК“ ООД с комплексна оценка – 72,79432996. 

 

Предвид горното комисията по заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. предлага: 

І. Да бъдат отстранени следните участници: 

1. Кооперация „Панда“ като участник, представил оферти по обособена 

позиция № 3, неотговаряща на предварително обявените условия на 

възложителя. 

ІІ. Да бъдат сключени договори за изпълнение на обществената поръчка с 

класираните на първо място участници по съответната обособена позиция, както 

следва: 

 

По обособена позиция № 1 

„ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД, с адрес: гр. София, ул. “Шипченски проход” 

№69А, като участник, предложил оферта с най-оптимално съотношение цена/качество. 

По обособена позиция № 2 

„СМАРТ СОФТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. “Козлодуй” № 4, като участник 

предложил оферта с най-оптимално съотношение цена/качество. 

По обособена позиция № 3 

„ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. “Мюнхен” № 8, ет.4, офис 419, 

като участник предложил оферта с най-оптимално съотношение цена/качество. 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

Наталия Кирова  (П) 
Председател на комисия по Заповед№ З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. 

 

Лора Николова  (П) 

Член на комисията по Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. 

 

Цанко Цанев  (П) 

Член на комисията по Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. 

 
 

 


