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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл. 103 ал. 1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и медицински бланки за 
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД- 
03-01/13.01.2017 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под 
№00494-2017-0001.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-92/07.02.2017 г. на 
Изпълнителния директор,

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
комисията изготви Протокол №1 / 07.02.2017 г. с констатации относно наличието и 
редовността на изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола с писмо 
Вх. № 289/09.02.2017 г. Перун ККБ” ЕООД представи изискуемия документ, които 
комисията разгледа на закрито заседание на 10.02.2017 г.
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Представения документ е нов ЕЕДОП, с надлежно попълнени данни в Част II: 
‘'Информация за икономическия оператор”, таблица Б “Информация за 
представителите на икономическия оператор“ и подписан Кирил Георгиев Кирилов.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на Перун ККБ” ЕООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска Перун ККБ” ЕООД до следващия етап на процедурата.

Комисията пристъпи към разгледане на техническите предложения на участниците и 
съдържащите се в тях документи, свързани е изпълнението на поръчката.
Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническата 
спецификация, изготвено по Приложение № 4, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие е клаузите на договора - Приложение № 5;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 6;
5. Само за артикули № 34 и № 35: Протокол от изпитване за извършен анализ на 
хартията, издаден о т ,.Института по целулоза и хартия”АД, гр.София е дата на издаване 
не по-късно от 6 месеца преди датата на обявяване на обществената поръчка - заверено 
от участника копие.
* * *  Изисквания към копирната хартия. Показатели:
Маса: 80+/-2 g/m2 по БДС EN ISO 536:2012 или еквивалент;
Дебелина: min 105 /лт по БДС EN ISO 534:2012 или еквивалент;
Степен на белота: min 113 % по БДС EN ISO 2470-2:2008 или еквивалент; 
Непрозрачност: min 94% по БДС EN ISO 2471:2012 или еквивалент;
С1Е белота: min 168 % БДС EN ISO 11475:2004 или еквивалент;
Състав: 100 % целулозни влакна. Да е подходяща за двустранно копиране с 
високоскоростни копирни машини. лазерни и мастиленоструйни принтери и факс 
апарати. Хартията трябва да бъде доставяна в оригинална опаковка на 
производителя по 500 листа в пакет.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. “Перун ККБ” ЕООД:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съобразно 
Образец № 6. Изискуемите декларации са изготвени съобразно приложените към 
документацията Образци №№ 5 и 6. Представени са Протокол и резултати от изпитване 
за извършен анализ на хартията, издаден от „Института по целулоза и хартия“АД, 
гр.София с дата 02.10.2016 г. В частта резултати от изпитването липсва информация 
относно състава на копирната хартия.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Перун ККБ” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Перун ККБ” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата.

Мотиви: В представения от участника протокол и резултати от изпитване за извършен 
анализ на хартията, издаден от „Института по целулоза и хартия”АД, гр.София е дата 
02.10.2016 г. В частта резултати от изпитването липсва информация относно състава на 
копирната хартия. Изискванията по отношение на състава на копирната хартия е 100%



целулозни влакна. Поради липсата на данни за този параметър, комисията счита, че 
офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. „Роел -  98” ООД:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие е 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съобразно 
Образец № 6. Изискуемите декларации са изготвени съобразно приложените към 
документацията Образци №№ 5 и 6. Представени са Протокол и резултати от изпитване 
за извършен анализ на хартията, издаден от „Института по целулоза и хартия''АД, 
гр.София е дата 24.11.2016 г. Резултатите от изпитването отговарят на изискванията 
заложени в документазията.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Роел -  98” ООД до отваряне на ценовото предложение.

3. Кооперация “Панда”:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съобразно 
Образец № 6. Изискуемите декларации са изготвени съобразно приложените към 
документацията Образци №№ 5 и 6. Представени са Протокол и резултати от изпитване 
за извършен анализ на хартията, издаден от „Института по целулоза и хартия“АД, 
гр.София с дата 08.12.2016 г. Резултатите от изпитването отговарят на изискванията 
заложени в документазията.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска Кооперация “Панда” до отваряне на ценовото предложение.

На 16.02.2017 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо 
публикувано на Профила на купучава на 10.02.2017 г. участниците бяха надлежно 
уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

Комисията отвори пликовете е ценовите предложения на допуснатите участници 
и оповести предлаганите цени.
Финансовите предложения на участниците следва да се изготвят по Приложение № 7. 
Класирането ще се извърши съобразно избрания критерий за възлагане «най-ниска 
цена».

Цените от офертите на допуснатите участници са както следва:
1. „Роел -  98” ООД - Финансовото предложение е изготвено по Приложение № 7. 
Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули, разделена на броя им (82 бр.) 
- 0.77 лв.

2. Кооперация “Панда” Финансовото предложение е изготвено по Приложение № 7. 
Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули, разделена на броя им (82 бр.) 
-1.90 лв.

Класирането на допуснатите участници е както следва:

ПЪРВО МЯСТО: „Роел -  98” ООД 

ВТОРО МЯСТО: Кооперация “Панда”

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор е класирания на 
първо място участник „Роел -  98” ООД



Комисията завърши своята работа по разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите предложения от потенциалните изпълнители за сключване на договор за 
възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и 
медицински бланки за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД" и предаде 
настоящия, протокол и цялата документация на Изпълнителния директор на 

q....U./С .2017 г. за постановяване на решение.
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