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П Р О Т О К О Л

Ha 05.09.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-562/05.09.2018 г., комисия в състав:

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46020/HZ-4374 и 
предмет „Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено-струйни и лазерни устройства", публикувана на 27.08.2018 г. 
в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9080121 и на основание чл. 97 от ППЗОП и правилата определени 
в ЗОП и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от 
ППЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените 
от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 04.09.2018 г. в 10:42 часа на 04.09.2018 г. в 10:43 часа

Стр. 1



Участник- фирма: „РОЕЛ-98" ООД, ЕИК: 121798467 „Контракс-Карлово" ООД, ЕИК 115261352
Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1164, бул. „Христо Смирненски" №53 гр. Карлово 4300, ул. „Екзарх Йосиф" № 10

Тел.: 070010377, 02 9461920 0335 96548
Факс: 02 8433216 0335 92185
Имейл: roel-98(a>roel-98.com kon trax  k a r lo v o O m a il.o rb ite l.b a
Представляван от: Роберт Левиев - управител Христо Тахчиев - Управител
Адрес за 
кореспонденция: гр. София 1505, бул. „Ситняково" №39А гр. Карлово 4300, ул. „Екзарх Йосиф" № 10

№ 3 4
Дата и час на подаване: на 04.09.2018 г. в 10:45 часа на 04.09.2018 г. в 13:12 часа
Участник- фирма: „2 ЕС Компютърс" ЕООД, ЕИК 102773819 „АТС-България" ООД, ЕИК: 130332479
Седалище и адрес на 
управление: гр. Бургас 8000, к-с Славейков, бл. 131, партер гр. София 1750, Младост 1 А, ул. „Анна 

Ахматова" №9
Тел.: 056 813665 02 9752073
Факс: Не е посочен 02 9752285
Имейл: office(® 2scom D.com te n d e rO a tsb u la a r ia .co m
Представляван от: Светлозар Славчев - Управител Георги Александров - Управител
Адрес за 
кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. „Индустриална" №2 гр. София 1750, Младост 1 А, ул. „Анна 

Ахматова" №9

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците - 
упълномощен представител на „РОЕЛ-98" ООД.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисия в състав Десислава Николчева, Ирина Миткова и Христо Зангов разгледаха по 
същество подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени 
от Възложителя:

КОМИСИЯ Стр. 2



1. „РОЕЛ-98" ООД - след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

2. „Контракс-Карлово" ООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:

2.1. Представеният от участника плик с оферта съдържа само и единствено Ценова таблица (по образец) от Раздел Б: "Цени 
и данни" на хартиен носител, която е представена празна - неподписана, неподпечатана, без дата, без да е попълнена 
колона „Предложение (посочва се марка и модел на тонера)" и от нея е изключена колона „Ед. цена-в лева, без ДДС 
(до втори знак след десетичната запетая)". Всички останали декларации и документи, изискани в обявата, липсват в 
плика с офертата.

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Контракс-Карлово" ООД да бъде отстранен 
от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил описаните по-горе 
и изискани в обявата декларации и документи.

3. „2 ЕС Компютърс" ЕООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:

3.1. Представеният от участника плик с оферта съдържа следните декларации - Декларация за приемане на условията в 
проекта на договора (по образец); Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец); Декларация по чл.54, 
ал.1, т. 3 - 5 от ЗОП (по образец); Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник (по 
образец); Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (по образец) и Декларация (по образец), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени 
видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи 
дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители. Всичките описани по- 
горе декларации са представени празни - непопълнени с необходимата информация, неподписани, неподпечатани и 
без дата.

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „2 ЕС Компютърс" ЕООД да бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил описаните по-горе 
и изискани в обявата декларации и документи.
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4. „АТС-България" ООД - след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е представил 
всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на офертите съответстващи на определените в обявата условия, по критерий за възлагане „най- 
ниска цена" и съгласно описаната в обявата методика за оценка:

№Наименование на 
участника, предложил 
офертата

Оценявано предложение на участника - стойност в 
клетка „Общо", която е сума от всички единични 
цени от Ценовата таблица на съответния участник

1 . „РОЕЛ-98" ООД 10997.61
2. „АТС-България" ООД 11099.00

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, 
съответстващи на определените в Обявата условия, както следва:

1. „РОЕЛ-98" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, бул. „Христо Смирненски" №53, представлявано от 
Роберт Левиев - Управител.

2. „АТС-България" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, Младост 1, ул. „Димитър Моллов" №16, 
представлявано от Георги Александров - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да избере: „РОЕЛ-98" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, бул. 
„Христо Смирненски" №53, представлявано от Роберт Левиев - Управител за изпълнител на Доставка на тонер касети и 
консумативи за мастилено-струйни и лазерни устройства.

Работата на Комисията завърши на .2; П..... с подписване на настоящия протокол.

Утвър> ротокол:

Ва
Из
"Софийска вода" АД

КОМИСИЯ Стр. 4


