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П Р О Т О К О Л  № 2

Днес, 13.01.2017 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, 
находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСуЛ" ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02- 
569/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение, на второ по ред 
закрито заседание се събра комисия в състав:

Председател:
Владимир Вълков - юрисконсулт,
Членове:
1. Симеон Трифонов - Н-к сектор „Снабдяване",
2. Даниела Минчева - АО в сектор „Договори и договорни партньори",
3. Мирела Миткова - счетоводител,
4. Катя Димова - гл. мед. сестра, със задача да разгледа и оцени постъпилите 

оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение 
на изпълнителния директор № РД - 03 - 76/16.11.2016 г. по реда на чл.18, ал.1, т.12 от 
ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСуЛ" ЕАД, публикувана в Агенцията за обществени 
поръчки под № 00494-2016-0024.

С Протокол № 1 комисията е изискала от участника „Харт Голд" ООД да 
представи подходящ документ, от който да е видно, че като специализирано 
предприятие по смисъла на чл.28 от Закона за интеграция на хората с увреждания 
може да осъщесдтвява дейност свързана с предмета на обществената поръчка „Доставка 
на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСуЛ" ЕАД", в частност с предмета по обособена позиция № 3 „Доставка на 
канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от 
ЗОП".

С имейл от г-н Симеон Симеонов - управител на „Харт Голд" ООД, изпратен на 
официалния адрес на сектор „Договори и договорни партньори" на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСуЛ" ЕАД на 01.04.2017 г., комисиятра е уведомена за следното: „В опособена 
позиция Nq 3 "Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл. 12, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП" артикулите се изработват в полиграфията от книговезци, "ХАРТ ГОЛД" 
ООД е производител на папки с машинка и папки дело. Законодателят приемайки Закон за 
интеграция на хората с увреждания ясно е посочил артикулите и видовете обособени позиции"

Комисията не приема изложените аргументи от управител на „Харт Голд" ООД в 
представения отговор, поради следното:
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Подадената оферта от участника „Харт Голд" ООД е за обособена позиция № 3 - 
„Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от 
ЗОП", в която са включени следните три артикула:

- Доставка на кламери;
- Доставка на папки с машинка;
- Доставка на папки „дело" с връзка.
От представеното удостоверение за вписване в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на и за хора с увреждания воден от Агенцията за хора с 
увреждания е видно, че участникът „Харт Голд" ООД е вписан с дейности „Книговезки 
услуги" и „Полиграфия". Комисията приема, че производството и доставката на 
„папки с машинка" и папки „дело" е свързана с книговезките услуги и полиграфията, 
но доставката на канцеларски материали - кламери не попада в обхвата нито на 
книговезките услуги, нито в обхвата на полиграфията. Имайки предвид изискването на 
чл. 12 ал. 6 ЗОП, участникът „Харт Голд" ООД, като специализирано предприятие на 
хора с увреждания, следва да може да изпълни 80 на сто от предмета на обособената 
позиция № 3 - „Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, 
ал.1, т.1 от ЗОП" със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс.Изискването на 
чл.12, ал. 6 ЗОП, означава всеки участник, който се ползва от специалната закрила, да 
може да изпълни предмета по обособената позиция със собствено производство или 
ресурс. В случая, участникът „Харт Голд" ООД не е производител на канцеларските 
материали - кламери, а само на „папки с машинка" и папки „дело", което в никакъв 
случай не съставлява 80 на сто от предмета на обособената позиция.

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА РЕШИ:
Не допуска участника „Харт Голд" ООД до етап разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 - 
„Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от 
ЗОП".

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на 
останалите участници, представили оферта по по обособена позиция № 3 - 
„Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от 
ЗОП"

1. След разглеждане на представените документи в офертата на участника „Роел - 
98" ООД, комисията учстанови, че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 3 - 
„Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от 
ЗОП".

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА РЕШИ:
Допуска участника „Роел -  98" ООД до етап разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката.

2. След разглеждане на представените документи в офертата на участника 
"Ронос" ООД, комисията учстанови, че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на критериите за подбор по отношение на обособена позиция обособена
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позиция № 3 - „Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, 
ал.1, т.1 от ЗОГГ.

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА РЕШИ:
Допуска участника "Ронос" ООД до етап разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на 
документите по чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП за съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в документацията за участие в обществената поръчка.

1. След разглеждане на представените документи комисията установи, че 
техническото предложение на участника „Роел - 98" ООД за изпълнение на обособена 
позиция № 2 - „Консумативи за офис техника" отговаря на изискванията на 
възложителя.

Участникът е посочил срок за доставка - 2 / два/ работни дни.
Към предложението за изпълнение на поръчката са представени следните 

документи:
- подписана декларация за съгласие с клаузите на договора - по приложение;
- подписана декларация за срока на валидност на офертата - по приложение;
- подписана декларация за съвместимост на оферираните консумативи с 

устройството, за което са предназначени / декларацията е представена съгласно разяснение 
на поставен въпрос по процедурата с изх. Nq 1140 от 24.11.2016 г./

- оторизационно писмо от „Ейч Пи Юръп Б.В" - клон Мейрин, удостоверяващо 
правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка HP. В 
представеното оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка 
HP, в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 
19752:2004;

- оторизационно писмо от „Ксерокс България" ЕООД - представител на "XEROX" 
Ltd за България, удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага 
консумативи за офис техника с марка „XEROX". В представеното оторизационно писмо 
е посочено, че консумативите с търговска марка „XEROX", в частност предлаганите 
тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004. Посочено е, че 
производителят е спрял от производство тонер Xerox WC PE220-01R00621 /артикул под 
№ 43 от техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Консумативи за 
офис техника";

- оторизационно писмо от „Лексмарк Интернепгьнъл България" ООД- 
представител на LEXMARK за България, удостоверяващо правото на участника да 
доставя и предлага консумативи за офис техника с марка "LEXMARK". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка "LEXMARK", в 
частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004;

- оторизационно писмо от Търговско представителство за България „Brother Central 
and Eastern Europe" GmbH, удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага 
консумативи за офис техника с търговска марка "Brother". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с търговска марка
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"Brother", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 
19752:2004;

- оторизационно писмо от „Канон България" ЕООД- представител на "Canon", 
удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис 
техника с марка "Canon". В представеното оторизационно писмо е посочено, че 
капацитетът на предлаганите тонер касети с търговска марка "Canon" са в съответствие 
със стандарт ISO/IES 19752:2004;

- оторизационно писмо от „КАНТЕК" ЕООД- оторизиран партньор на Ricoh 
International за продуктите с търговска марка "RICOH" за България, удостоверяващо 
правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка 
"RICOH". В представеното оторизационно писмо е посочено, че консумативите с 
търговска марка RICOH, в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със 
стандарт ISO/IES 19752:2004. Към представеното оторизационно писмо е приложен 
документ, от който е видно, че Ricoh International B.V е упълномощил „КАНТЕК" ЕООД 
като дистрибутор на консумативи с търговска марка "RICOH", включително и с права 
да изгражда своя собствена дистрибуторска мрежа за България;

- оторизационно писмо от „С.К.Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л. -  клон 
България", удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага консумативи за 
офис техника с марка „Samsung". В представеното оторизационно писмо е посочено, че 
консумативите с търговска марка „Samsung", в частност предлаганите тонер касети, са в 
съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004. Посочено е, че производителят е спрял от 
производство тонер Samsung CLP-K300A/ELS и тонер Samsung SCX-4216D3/ELS 
/ артикули под N° 31 и № 35 от техническата спецификация по обособена позиция № 2 - 
„Консумативи за офис техника";

оторизационно писмо от „Интек - България" ООД- официален вносител на 
техника „Panasonic" за България, удостоверяващо правото на участника да доставя и 
предлага консумативи за офис техника с марка „Panasonic". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с търговска марка 
„Panasonic", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт 
ISO/IES 19752:2004. Към представеното оторизационно писмо е приложено 
удостоверение от Търговско представителство Панасоник Маркетинг Юръп за 
България, че фирма „Интек - България" ООД има сключен договор за дистрибуция на 
техника с търговска марка Panasonic;;

- оторизационно писмо от „Дел Имърджинг Маркетс /И ЕМ и ЕЙ/ Лимитид" - 
юридическо лице от групата на компании DELL, удостоверяващо правото на участника 
да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка „DELL". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с търговска марка 
„DELL", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 
19752:2004;

- оторизационно писмо от „Ай Пи Ен България" ООД- официален дистрибутор на 
продуктите на фирма „ Uni-1 Tehnology Limited", удостоверяващо правото на участника 
да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка "UNI - 1". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка UNI - 1, в 
частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004.
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Към представеното оторизационно писмо е приложен документ, издаден от „ Uni-1 
Tehnology Limited", удостоверяващ че фирма „Ай Пи Ен България" ООД е 
изключителен дистрибутор на продукти с търговска марка Uni-1.

1.1. След разглеждане на представените документи комисията установи, че 
техническото предложение на участника „Роел - 98" ООД за изпълнение на обособена 
позиция № 3 - „Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, 
ал.1, т.1 от ЗОП" отговаря на изискванията на възложителя.

Участникът е посочил срок за доставка - 2 / два/ работни дни.
Към предложението за изпълнение на поръчката са представени следните 

документи:
- подписана декларация за съгласие с клаузите на договора - по приложение;
- подписана декларация за срока на валидност на офертата - по приложение;

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА РЕШИ:
Допуска участника „Роел -  98" ООД до етап отваряне на ценовото предложение 

за изпълнение на поръчката по оферираните обособени позиции.

2. След разглеждане на представените документи комисията установи, че 
техническото предложение на участника „АТС - България" ООД за изпълнение на 
обособена позиция № 2 - „Консумативи за офис техника" не отговаря на изискванията 
на възложителя.

Участникът е посочил срок за доставка - 2 / два/ работни дни.
Към предложението за изпълнение на поръчката са представени следните 

документи:
- подписана декларация за съгласие с клаузите на договора - по приложение;
- подписана декларация за срока на валидност на офертата - по приложение;
- оторизационно писмо от „Айтъм Интернепгьнъл Хандел" GmbH - одобрен 

разпространител и търговец на едро на Канон, Коника Минолта, Киосера, Рикох, 
Тошиба, Ксерокс, Епсон, Брадър, Лексмарк, Панасоник, Шарп, Ай Би Ем, Ейч Пи, ОКИ, 
Филипс, Самсунг и Дел, удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага 
консумативи за офис техника от изброените търговски марки.

В случая, комисията би приела представената оторизация от „Айтъм 
Интернепгьнъл Хандел" GmbH към „АТС - България" ООД при условие, че към нея са 
приложени документи от съответните производители, доказващи че „Айтъм 
Интернешънъл Хандел" GmbH е оторизиран разпространител и търговец на 
посочените в оторизацията търговски марки.

В представеното оторизационно писмо не е посочено, че предлаганите 
консумативи с посочените по-горе търговски марки са в съответствие със стандарт 
ISO/IES 19752:2004.

- оторизационно писмо от „Мост Компютърс" ООД- оторизиран дистрибутор на 
продуктите с търговска марка „НР" и "Canon", удостоверяващо правото на участника да 
доставя и предлага консумативи за офис техника с марки „НР" и "Canon. Предоставено 
е писмо от „Ейч Пи Юръп Б.В" - клон Мейрин, от което е видно, че „Мост Компютърс" 
ООД е оторизиран дистрибутор за доставка на принтери и системи с марка НР.
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Представено е и споразумение, подписано между „Мост Компютърс" ООД и „Канон 
СЕЕ" ООД за официална дистрибуция на офис техника и консумативи с търговска 
марка "Canon". В представеното оторизационно писмо не е посочено, че консумативите 
с търговски марки „НР" и "Canon" са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004.

Към предложението за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция, участникът е приложил копия на сертификати за внедрена система за 
управление на качеството - ISO 9001:2008 на следните производители:

- Ейч Пи Ихк / НР 1пс/;
- Panasonic system networks Malaysia SDN. BND;
- Brother UK Ltd;
- Nagahama Canon Inc;
- Dell Inc;
- Lexmark International Inc;
- Ricon industrie France SAS;
- Samsung Electronics /Shandong/;
- Xerox Manufacturing / Nederland/ B.V
Комисията счита, че представените сертификати за внедрена система за 

управление на качеството - ISO 9001:2008 на горепосочените дружества, не покриват 
изискването на възложителя за предоставяне на документ, който потвърждава, че 
производителите на тонер касети покриват стандарт ISO/IEC 19752:2004. /Разяснение 
изх. № 1180/05.12.2016 г./

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА РЕШИ:
Не допуска участника „АТС - България" ООД до етап отваряне на ценовото 

предложение за изпълнение на поръчката.

3. След разглеждане на представените документи комисията установи, че 
техническото предложение на участника „Ронос" ООД за изпълнение на обособена 
позиция № 2 - „Консумативи за офис техника" не отговаря на изискванията на 
възложителя.

Участникът е посочил срок за доставка - 2 / два/ работни дни.
Към предложението за изпълнение на поръчката са представени следните 

документи:
- 2 бр. подписани декларации за съгласие с клаузите на договора - по приложение;
- 2 бр. подписани декларации за срока на валидност на офертата - по приложение;
- оторизационно писмо от „Ейч Пи Юръп Б.В" - клон Мейрин, удостоверяващо 

правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка НР. В 
представеното оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка 
НР, в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 
19752:2004;

- оторизационно писмо от „Интек - България" ООД- официален вносител на 
техника „Panasonic" за България, удостоверяващо правото на участника да доставя и 
предлага консумативи за офис техника с марка „Panasonic". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с търговска марка 
„Panasonic", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт
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ISO/IES 19752:2004. Към представеното оторизационно писмо е приложено 
удостоверение от Търговско представителство Панасоник Маркетинг Юръп за 
България, че фирма „Интек - България" ООД има сключен договор за дистрибуция на 
техника с търговска марка Panasonic;

- оторизационно писмо от Търговско представителство за България „Brother Central 
and Eastern Europe" GmbH, удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага 
консумативи за офис техника с търговска марка "Brother". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с търговска марка 
"Brother", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 
19752:2004;

- оторизационно писмо от „Лексмарк Интернешънъл България" ООД- 
представител на LEXMARK за България, удостоверяващо правото на участника да 
доставя и предлага консумативи за офис техника с марка "LEXMARK". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка "LEXMARK", в 
частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004. 
Към представеното оторизационно писмо е приложено уведомление от „Лексмарк 
Интернешънъл България" ООД, в което е посочено, че консумативите за Lexmark Е210, 
Х215 и Е310/Е312 с продуктови номера 10S0150, 18S0090 и 13Т0101 са изключени от 
производствената листа на Lexmark.

- оторизационно писмо от „С.К.Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л. - клон 
България", удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага консумативи за 
офис техника с марка „Samsung". В представеното оторизационно писмо е посочено, че 
консумативите с търговска марка „Samsung", в частност предлаганите тонер касети, са в 
съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004.

- оторизационно писмо от „Ксерокс България" ЕООД - представител на "XEROX" 
Ltd за България, удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага 
консумативи за офис техника с марка „XEROX". В представеното оторизационно писмо 
е посочено, че консумативите с търговска марка „XEROX", в частност предлаганите 
тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004. Посочено е, че 
производителят е спрял от производство тонер Xerox WC PE220-01R00621 /артикул под 
№ 43 от техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Консумативи за 
офис техника";

- оторизационно писмо от „Индекс България" ООД- официален оторизиран 
дистрибутор на търговска марка „Dell" за България, удостоверяващо правото на 
участника да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка „Dell". В 
представеното оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с 
търговска марка „Dell", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със 
стандарт ISO/IES 19752:2004. Към представеното оторизационно писмо е приложен 
документ от Dell Distribution /ЕМЕА/Ltd удостоверяващ че фирмата „Индекс 
България" ООД е упълномощен дистрибутор на търговска марка "Dell";

- оторизационно писмо от „Orin Hungary KFT, удостоверяващо правото на 
участника да доставя и предлага консумативи за принтери с марка „Orink". В 
представеното оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка
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„Orink", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 
19752:2004.

- оторизационно писмо от „ТИМЕКС-БГ" ООД- оторизиран дистрибутор на 
продукти с търговска марка „REX ROTARY" и „RICOH", удостоверяващо правото на 
участника да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка „RICOH". В 
представеното оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с 
търговска марка „RICOH", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със 
стандарт ISO/IES 19752:2004. Към представеното оторизационно писмо е приложен 
документ за оторизация на „ТИМЕКС-БГ" ООД от „Duna Computers", Скопие, 
Македония - дистрибутор и партньор на „RICOH", и писмо от „Ricoh International BV" 
към „Duna Computers" за дистрибуция на продукти с търговска марка „Ricoh"

- оторизационно писмо от „Канон България" ЕООД- представител на "Canon", 
удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис 
техника с марка "Canon". В представеното оторизационно писмо е посочено, че 
капацитетът на предлаганите тонер касети с търговска марка "Canon" са в съответствие 
със стандарт ISO/IES 19752:2004.

Участникът „Ронос" ООД не се е съобразил с представеното разяснение от 
възложителя /изх. № 1140/24.11.2016 г./, в което изрично е указано, че при офериране 
на консумативи , спряни от производство, освен документ от производителя за спиране 
на консумативите, участникът следва да представи и декларация за съвместимост на 
съответния офериран консуматив с устройството за което е предназначен.

В случая, участникът е представил документ от „Лексмарк Интернепгьнъл 
България" ООД, в който е посочено, че консумативите за Lexmark - тонер касети Е210, 
Х215 и Е310/Е312 с продуктови номера 10S0150,18S0090 и 13Т0101 /артикул № 23 и № 27 
от техническата спецификация на възложителя/ са изключени от производствената листа 
на Lexmark. С оглед представената възможност от възложителя да се предлагат 
консумативи от различен производител /след представяне на документ от производителя 
на устройството за спиране на консумативите/, в техническото си предложение за 
изпълнение на поръчката, участникът е предложил консумативи /тонер касети /на 
производителя „Orink Hinfotech International BV", но не е приложил декларация за 
съвместимост на съответния офериран консуматив с устройството за което е 
предназначен.

3.1. След разглеждане на представените документи комисията установи, че 
техническото предложение на участника „Роел - 98" ООД за изпълнение на обособена 
позиция № 3 - „Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, 
ал.1, т.1 от ЗОП" отговаря на изискванията на възложителя.

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Не допуска участника „Ронос" ООД до етап отваряне на ценовото 

предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 - 
„Консумативи за офис техника";

2. Допуска участника „Ронос" ООД до етап отваряне на ценовото предложение 
за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 - „Канцеларски материали, 
включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП".
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4. След разглеждане на представените документи комисията установи, че 
техническото предложение на участника Кооперация „Панда" за изпълнение на 
обособена позиция № 2 - „Консумативи за офис техника" не отговаря на изискванията 
на възложителя.

Участникът е посочил срок за доставка - 2 / два/ работни дни.
Към предложението за изпълнение на поръчката са представени следните 

документи:
- подписана декларация за съгласие с клаузите на договора - по приложение;
- подписана декларация за срока на валидност на офертата - по приложение;
- подписана декларация за съвместимост на оферираните консумативи с 

устройството, за което са предназначени /декларацията е представена съгласно разяснение 
на поставен въпрос по процедурата с изх. № 1140 от 24.11.2016 г./

- оторизационно писмо от „С.К.Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л. - клон 
България", удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага консумативи за 
офис техника с марка „Samsung". В представеното оторизационно писмо е посочено, че 
консумативите с търговска марка „Samsung", в частност предлаганите тонер касети, са в 
съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004. Посочено е, че производителят е спрял от 
производство тонер Samsung CLP-K300A/ELS и тонер Samsung SCX-4216D3/ELS 
/ артикули под № 31 и № 35 от техническата спецификация по обособена позиция № 2 - 
„Консумативи за офис техника";

- оторизационно писмо от „Лексмарк Интернешънъл България" ООД- 
представител на LEXMARK за България, удостоверяващо правото на участника да 
доставя и предлага консумативи за офис техника с марка "LEXMARK". В представеното 
оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка "LEXMARK", в 
частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004. 
Към представеното оторизационно писмо е приложено уведомление от „Лексмарк 
Интернешънъл България" ООД, в което е посочено, че консумативите за Lexmark Е210, 
Х215 и Е310/Е312 с продуктови номера 10S0150, 18S0090 и 13Т0101 са изключени от 
производствената листа на Lexmark;

- оторизационно писмо от „Ксерокс България" ЕООД - представител на "XEROX" 
Ltd за България, удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага 
консумативи за офис техника с марка „XEROX". В представеното оторизационно писмо 
е посочено, че консумативите с търговска марка „XEROX", в частност предлаганите 
тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004. Посочено е, че 
производителят е спрял от производство тонер Xerox WC PE220-01R00621 /артикул под 
№ 43 от техническата спецификация по обособена позиция № 2 - „Консумативи за 
офис техника";

- оторизационно писмо от „ТИМЕКС-БГ" ООД- оторизиран дистрибутор на 
продукти с търговска марка „REX ROTARY" и „RICOH", удостоверяващо правото на 
участника да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка „RICOH". В 
представеното оторизационно писмо е посочено, че капацитетът на консумативите с 
търговска марка „RICOH", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със 
стандарт ISO/IES 19752:2004.
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Към представеното оторизационно писмо не е приложен документ за оторизация 
на „ТИМЕКС-БГ" ООД от производителя на предлаганите консумативи - „RICOH". В 
случая, комисията би приела представената оторизация от „ТИМЕКС-БГ" ООД към 
Кооперация „Панда" при условие, че към нея е приложен документ от Ricoh 
International BV, доказващ че „ТИМЕКС-БГ" ООД е оторизиран за дистрибуция на 
продукти с търговска марка „Ricoh".

- оторизационно писмо от „Интек - България" ООД- официален вносител на 
техника „Panasonic" за България, удостоверяващо правото на участника да доставя и 
предлага консумативи за офис техника с марка „Panasonic".

В представеното оторизационно писмо не е посочено, че капацитетът на 
консумативите с търговска марка „Panasonic", в частност предлаганите тонер касети, са 
в съответствие със стандарт ISO/IES 19752:2004.

Към представеното оторизационно писмо не е приложен документ за оторизация 
на „Интек - България" ООД от производител на предлаганите консумативи - 
„Panasonic". В случая, комисията би приела представената оторизация от „Интек - 
България" ООД към Кооперация „Панда" при условие, че към нея е приложен документ 
от производител на консумативи с търговска марка „Panasonic", доказващ че „Интек - 
България" ООД е оторизиран за дистрибуция на продукти „Panasonic";

- оторизационно писмо от „Ейч Пи Юръп Б.В" - клон Мейрин, удостоверяващо 
правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис техника с марка HP. В 
представеното оторизационно писмо е посочено, че консумативите с търговска марка 
HP, в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт ISO/IES 
19752:2004;

- оторизационно писмо от „Канон България" ЕООД- представител на "Canon", 
удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис 
техника с марка "Canon". В представеното оторизационно писмо не е посочено, че 
капацитетът на предлаганите тонер касети с търговска марка "Canon" са в съответствие 
със стандарт ISO/IES 19752:2004;

- уверение от „Поликомп" ЕООД - вносител на продукти с търговска марка „Dell", 
удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага консумативи за офис 
техника с марка „Dell". В представеното оторизационно писмо не е посочено, че 
капацитетът на предлаганите тонер касети с търговска марка „Dell" са в съответствие със 
стандарт ISO/IES 19752:2004. Към представеното уверение е приложен сертификат от 
производителя „Dell", с който фирма „Поликомп" ЕООД е определена за оторизиран 
дистрибутор на нововъзникващите търговски пазари в Европа, Близкия Изток и 
Африка. В сертификата е посочено, че статутът на оторизирания дистрибутор е 
предоставен през 2011 г., като се изисква неговото ежегодно подновяване, чрез 
предоставяне на актуализиран електронен сертификат. В представената оферта липсва 
документ, от който да е видно, че към датата на откриване на процедурата, статутът на 
„Поликомп" ЕООД като оторизирания дистрибутор е подновен;

- оторизационно писмо от Търговско представителство за България „Brother Central 
and Eastern Europe" GmbH, удостоверяващо правото на участника да доставя и предлага 
консумативи за офис техника с търговска марка "Brother". В представеното 
оторизационно писмо не е посочено, че капацитетът на консумативите с търговска
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марка " Brother", в частност предлаганите тонер касети, са в съответствие със стандарт 
ISO/IES 19752:2004.

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА РЕШИ:
Не допуска участника Кооперация „Панда" до етап отваряне на ценовото 

предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 -  
„Консумативи за офис техника".
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