УТВЪРЖДАВАМ:
/П/
Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД
СТОЯН МАВРОДИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРОТОКОЛ
за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците в обществената поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски
материали и консумативи за нуждите на Комисията за финансов надзор”

На 08.12.2014 г., 14.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала № 3 на ниво -1, в изпълнение на Заповед №
361/25.11.2014 г. на председателя на КФН във връзка с възлагане чрез публична покана
при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за
нуждите на Комисията за финансов надзор”, с две обособени позиции:
1. „Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти”;
2. „Доставка на консумативи за копирни машини, принтери, факсапарати и
компютърни аксесоари”,
се събра на заседание комисия в следния състав:
Председател: .................................. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ................
..............................;
Членове:
1. .................. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ....................;
2. .................. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ....................;
3. .................................. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ................
..............................;;
4. .................. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД .....................

За обществената поръчка е публикувана на 25.11.2014 г. публична покана изх. №
09-100-29/25.11.2014 г. с уникален номер 9036619 в Портала за обществени поръчки към
Агенцията по обществени поръчки и съответно в профила на купувача.
В срока за получаване на офертите, посочен в публичната покана, в деловодството
на КФН са постъпили четири оферти. Офертите са предадени от служител в дирекция
„Деловодство и административно обслужване” на член на комисията за получаването,
разглеждането и оценката на офертите, което се удостовери с подписите им във входящия
регистър на обществените поръчки.
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Подадени са следните оферти:
1. Оферта вх. № 001/08.12.2014 г., 9,50 ч., от „ПЕРУН ККБ” ЕООД;
2. Оферта вх. № 002/08.12.2014 г., 13,08 ч., от „РОЕЛ - 98” ООД;
3. Оферта вх. № 003/08.12.2014 г., 13,30 ч., от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”;
4. Оферта вх. № 004/08.12.2014 г., 13,40 ч., от „АТС-България” ЕООД
Офертите са представени в запечатани и непрозрачни пликове.
На основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП членовете на комисията подписаха декларации
за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.
В деня и часа, посочен в публичната покана за отваряне на офертите, се яви един
упълномощен представител на участника „РОЕЛ - 98” ООД, който се вписа в списък на
лицата, присъстващи на заседанието по отваряне на офертите и представи пълномощно.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното
постъпване, както следва:
1. Оферта вх. № 001/08.12.2014 г., 9.50 ч., от „ПЕРУН ККБ” ЕООД
Представената оферта се отнася за обособени позиции № 1 и № 2. Представени са и
два кашона с мостри за всяка от двете обособени позиции.
При отварянето на плика с офертата, представена в запечатан непрозрачен плик,
комисията установи, че същата съдържа:
1. Плик „Документи за подбор” за обособена позиция № 1;
2. Плик „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 1;
3. Плик „Предлагана цена” за обособена позиция № 1;
4. Плик „Документи за подбор” за обособена позиция № 2;
5. Плик „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 2;
6. Плик „Предлагана цена” за обособена позиция № 2.
Председателят на комисията отвори плик „Предлагана цена” за обособена позиция
№ 1 и оповести ценовите предложения, направени от участника в ценовото му
предложение.
Предложена е обща цена в размер на 15 374,07 лв. без ДДС. Предложена е 30 %
отстъпка от цената на продуктите в приложеният към ценовото предложение каталог.
Приложен е каталог, представляващ книжка, и описание от общо 5 листа с
каталожни номера, описание и снимки на канцеларски материали.
Председателят на комисията отвори плик „Предложение за изпълнение на
поръчката” за обособена позиция № 1, съдържащ техническо предложение.
След това председателят на комисията предложи на присъстващия представител на
участник да подпише техническото и ценовото предложение по обособена позиция № 1 на
участника и той подписа техническото предложение, ценовото предложение, първите
страници на приложения каталог и представеното описание на канцеларски материали.
Председателят на комисията отвори плик „Документи за подбор” за обособена
позиция № 1 и констатира, че същият съдържа документи за подбор.
Председателят на комисията отвори плик „Предлагана цена” за обособена позиция
№ 2 и оповести ценовите предложения, направени от участника в ценовото му
предложение.
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Предложена е обща цена в размер на 39 222,80 лв. без ДДС. Предложена е 13 %
отстъпка от цената на продуктите в приложеният към ценовото предложение каталог.
Предложени са следните цени за рециклиране на тонер касети:
1. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 31 (принтер
Brother HL 1850) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
13,92 лв. без ДДС;
2. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 32 (принтер
Brother HL 5150D) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
11,92 лв. без ДДС.
Приложен е каталог, представляващ книжка, и описание от общо 4 листа с
каталожни номера, описание и снимки на консумативи.
Председателят на комисията отвори плик „Предложение за изпълнение на
поръчката” за обособена позиция № 2, съдържащ техническо предложение.
След това председателят на комисията предложи на присъстващия представител на
участник да подпише техническото и ценовото предложение по обособена позиция № 2 на
участника и той подписа техническото предложение, ценовото предложение, първите
страници на приложения каталог и представеното описание на консумативи.
Председателят на комисията отвори плик „Документи за подбор” за обособена
позиция № 2 и констатира, че същият съдържа документи за подбор.
Комисията пристъпи към отваряне на кашона с мострите за обособена позиция № 1.
Всяка от мострите е с поставен от участника номер. Комисията, показа съдържащите се в
кашона мостри, като констатира, че същите отговарят на приложения от участника списък.
Комисията констатира, че в представените пакети хартия се съдържат листа, които са
заверени с подпис и печат на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на кашона с мострите за обособена позиция № 2.
Всяка от мострите е с поставен от участника номер. Комисията, показа съдържащите се в
кашона мостри, като констатира, че същите отговарят на приложения от участника списък.
2. Оферта вх. № 002/08.12.2014 г., 13,08 ч., от „РОЕЛ - 98” ООД
Представената оферта се отнася за обособени позиции № 1 и № 2. Представени са и
три кашона с мостри – два кашона за обособена позиция № 1 и един кашон за обособена
позиция № 2.
При отварянето на офертата, представена в запечатан непрозрачен кашон,
комисията установи, че същата съдържа:
1. Плик „Предлагана цена” за обособена позиция № 1;
2. Плик „Предлагана цена” за обособена позиция № 2;
3. Папка със спирала, съдържаща документи за подбор и технически предложения
за двете обособени позиции;
4. Папка със спирала съдържаща сертификати по обособена позиция № 2;
5. Класьор със сертификати за обособена позиция № 1.
Председателят на комисията отвори плик „Предлагана цена” за обособена позиция
№ 1 и оповести ценовите предложения, направени от участника в ценовото му
предложение.
Предложена е обща цена в размер на 11 999,63 лв. без ДДС. Предложена е 71 %
отстъпка от цената на продуктите в приложената към ценовото предложение ценова
листа. Приложена е ценова листа.
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Председателят на комисията отвори плик „Предлагана цена” за обособена позиция
№ 2 и оповести ценовите предложения, направени от участника в ценовото му
предложение.
Предложена е обща цена в размер на 35 372,18 лв. без ДДС. Предложена е 71 %
отстъпка от цената на продуктите в приложената към ценовото предложение ценова
листа. Предложени са следните цени за рециклиране на тонер касети:
1. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 31 (принтер
Brother HL 1850) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
17,90 лв. без ДДС;
2. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 32 (принтер
Brother HL 5150D) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
13,30 лв. без ДДС.
Приложена е ценова листа.
Комисията пристъпи към отваряне на двата кашона с мострите за обособена
позиция № 1. Всяка от мострите е с поставен от участника номер. Комисията, показа
съдържащите се в кашона мостри, като констатира, че същите отговарят на приложения от
участника списък. Комисията констатира, че в представените пакети хартия се съдържат
листа, които са заверени с подпис и печат на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на кашона с мострите за обособена позиция № 2.
Всяка от мострите е с поставен от участника номер. Комисията, показа съдържащите се в
кашона мостри, като констатира, че същите отговарят на приложения от участника списък.
3. Оферта вх. № 003/08.12.2014 г., 13,30 ч., от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”
Представената оферта се отнася за обособена позиция № 2. Представен е и кашон с
мостри за обособената позиция.
При отварянето на плика с офертата, представена в запечатан непрозрачен плик,
комисията установи, че същата съдържа:
1. Папка с документи за подбор;
2. Плик „Предлагана цена” за обособена позиция № 2.
Председателят на комисията отвори плик „Предлагана цена” за обособена позиция
№ 2 и оповести ценовите предложения, направени от участника в ценовото му
предложение.
Предложена е обща цена в размер на 38 711,62 лв. без ДДС. Предложена е 20 %
отстъпка от цената на продуктите в приложения към ценовото предложение каталог.
Предложени са следните цени за рециклиране на тонер касети:
1. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 31 (принтер
Brother HL 1850) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
27,78 лв. без ДДС;
2. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 32 (принтер
Brother HL 5150D) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
21,11 лв. без ДДС.
Приложен е каталог, представляващ книжка.
След това председателят на комисията предложи на присъстващия представител на
участник да подпише техническото и ценовото предложение по обособена позиция № 2 на
участника и той подписа техническото предложение, ценовото предложение, първите
страници на приложения каталог и техническото предложение.
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Комисията пристъпи към отваряне на кашона с мострите за обособена позиция № 2.
Всяка от мострите е с поставен от участника номер. Комисията, показа съдържащите се в
кашона мостри, като констатира, че същите отговарят на приложения от участника списък.
4. Оферта вх. № 004/08.12.2014 г., 13,40 ч., от „АТС-България” ЕООД
Представената оферта се отнася за обособена позиция № 2. Представен е и кашон с
мостри за обособената позиция.
При отварянето на плика с офертата, представена в запечатан непрозрачен плик,
комисията установи, че същата съдържа папка с документи.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения, направени от
участника в ценовото му предложение.
Предложена е обща цена в размер на 13 501,59 лв. без ДДС. Предложена е 30 %
отстъпка от цената на продуктите в приложената към ценовото предложение ценова
листа. Предложени са следните цени за рециклиране на тонер касети:
1. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 31 (принтер
Brother HL 1850) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
12,11 лв. без ДДС;
2. Цена за рециклиране на 1 брой тонер касета за принтер по позиция № 32 (принтер
Brother HL 5150D) от таблицата в техническата спецификация за обособена позиция № 2 –
12,11 лв. без ДДС.
Приложена е ценова листа.
След това председателят на комисията предложи на присъстващия представител на
участник да подпише техническото и ценовото предложение по обособена позиция № 2 на
участника и той подписа техническото предложение, ценовото предложение и ценовата
листа.
Комисията пристъпи към отваряне на кашона с мострите за обособена позиция № 2.
Всяка от мострите е с поставен от участника номер. Комисията, показа съдържащите се в
кашона мостри, като констатира, че същите отговарят на приложения от участника списък.
С горните действия публичната част от заседанието на комисията приключи.
Комисията реши да продължи своята работа на следващо заседание.

На 11.12.2014 г., 16.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала № 3 на ниво -1, в сградата на Комисията за финансов
надзор (КФН), гр. София, ул. „Будапеща” № 16, зала № 3 на ниво -1, се събра комисията за
получаването, разглеждането и оценката на офертите.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертите, като провери
съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и
приложенията към нея.
1. Оферта вх. № 001/08.12.2014 г., 9.50 ч., от „ПЕРУН ККБ” ЕООД
След разглеждане на представените в плик „Документи за подбор” за обособена
позиция № 1 документи, комисията констатира, че офертата на „ПЕРУН ККБ” ЕООД за
обособена позиция № 1 съдържа съответните документи, посочени в публичната покана и
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т. 11 на Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на заложените минимални
изисквания, посочени в т. 9.1, 9.2. и 10 на Приложение № 1 към публичната покана.
Участникът при изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 няма да ползва
подизпълнители.
Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото
предложение и в ценовата оферта е конфиденциална, поради което същата да не се
публикува на профила на купувача.
Комисията разгледа представените в плик „Документи за подбор” за обособена
позиция № 2 документи.
Участникът при изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 няма да ползва
подизпълнители.
Участникът е представил заверено копие на Сертификат на английски език за
система за управление на качеството на „ПЕРУН ККБ” ЕООД с изтекъл срок на валидност.
Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото
предложение и в ценовата оферта е конфиденциална, поради което същата да не се
публикува на профила на купувача. Декларацията е подпечатана, но не е подписана.
С оглед горното и на основание чл. 50, ал. 4 и 5 от Вътрешните правила за
възлагане на обществени поръчки в КФН, комисията реши да изпрати писмо до участника
от името на председателя на комисията за получаването, разглеждането и оценката на
офертите, с което да даде възможност на участника в срок от 3 работни дни от получаване
на писмото да предостави:
- сертификат за система за управление на качеството с оглед доказване, че
участникът отговаря на изискването по т. 9.3.2. от Приложение № 1 към публичната
покана, като съгласно т. 13 на Приложение № 1 към публичната покана документи на чужд
език се представят и в превод;
- подписана декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
Други несъответствия, касаещи допускането на участника до разглеждане на
техническото и ценовото му предложение не бяха констатирани.
2. Оферта вх. № 002/08.12.2014 г., 13,08 ч., от „РОЕЛ - 98” ООД
След разглеждане на представените документи за подбор за обособена позиция № 1
документи, комисията констатира, че офертата на „РОЕЛ - 98” ООД за обособена позиция
№ 1 съдържа съответните документи, посочени в публичната покана и т. 11 на
Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на заложените минимални изисквания,
посочени в т. 9.1, 9.2. и 10 на Приложение № 1 към публичната покана.
Участникът при изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 няма да ползва
подизпълнители.
След разглеждане на представените документи за подбор за обособена позиция № 2
документи, комисията констатира, че офертата на „РОЕЛ - 98” ООД за обособена позиция
№ 2 съдържа съответните документи, посочени в публичната покана и т. 11 на
Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на заложените минимални изисквания,
посочени в т. 9.1, 9.3. и 10 на Приложение № 1 към публичната покана.
Участникът при изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 няма да ползва
подизпълнители.
Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, с която управителят на
дружеството декларира, че технически и ценовите предложения, включително
оферираните единични цени са с конфиденциален характер и изисква от възложителя да
6

не ги разкрива. Следва да се отбележи, че съгласно чл. 101г., ал. 3 от ЗОП ценовите
предложения подлежат на обявяване при отваряне на офертите.
3. Оферта вх. № 003/08.12.2014 г., 13,30 ч., от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”
След разглеждане на представените документи за подбор за обособена позиция № 2
документи, комисията констатира, че офертата на Кооперация „Панда” за обособена
позиция № 2 съдържа съответните документи, посочени в публичната покана и т. 11 на
Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на заложените минимални изисквания,
посочени в т. 9.1, 9.3. и 10 на Приложение № 1 към публичната покана.
Участникът при изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 няма да ползва
подизпълнители.
Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, с която председателят
на кооперацията декларира, че единични цени в ценовото предложение има
конфиденциален характер и изисква същите да не бъдат разкривани от членовете на
комисията пред другите участници в процедурата. Следва да се отбележи, че съгласно чл.
101г., ал. 3 от ЗОП ценовите предложения подлежат на обявяване при отваряне на
офертите.
4. Оферта вх. № 004/08.12.2014 г., 13,40 ч., от „АТС-България” ЕООД
След разглеждане на представените документи за подбор за обособена позиция № 2
документи, комисията констатира, че за някои от позициите се предлагат съвместими
консумативи, като съгласно т. 9.3.7. от Приложение № 1 към публичната покана в случай,
че участниците предлагат консумативи, които не са оригинални, а са съвместими със
съответната техника, то участниците следва да притежават сертификати, договори или
други документи, издадени от съответния производител на техниката, удостоверяващи, че
съответните консумативи са годни за работа с техниката, за която са предназначени. В тази
връзка е и т. 11.8.7. от Приложение № 1 към публичната покана.
С оглед горното и на основание чл. 50, ал. 4 и 5 от Вътрешните правила за
възлагане на обществени поръчки в КФН, комисията реши да изпрати писмо до участника
от името на председателя на комисията за получаването, разглеждането и оценката на
офертите, с което да даде възможност на участника в срок от 3 работни дни от получаване
на писмото да предостави документи в съответствие с т. 9.3.7 и т. 11.8.7 от Приложение №
1 към публичната покана за позициите, за които предлага съвместими консумативи.
Участникът при изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 няма да ползва
подизпълнители.
Други несъответствия, касаещи допускането на участника до разглеждане на
техническото и ценовото му предложение не бяха констатирани.
Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, съгласно „ценово
предложение – Приложение № 6а” и документите по т. 6.5 и т. 6.7 от списъка с
документите имат конфиденциален характер и изисква същите да не ги разкрива. Следва
да се отбележи, че съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП ценовите предложения подлежат на
обявяване при отваряне на офертите.
Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на определения срок за
представяне на документи от „ПЕРУН ККБ” ЕООД и „АТС-България” ЕООД.
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На 17.12.2014 г., 15.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала № 3 на ниво -1, се събра комисията за получаването,
разглеждането и оценката на офертите.
Във връзка с писмо на председателя на комисията за получаването, разглеждането и
оценката на офертите и в срока, определен в същото писмо, в деловодството на КФН са
постъпили запечатани пликове, както следва:
1. Плик № 001/15.12.2014 г., 10.30 ч. от „Перун ККБ” ЕООД;
2. Плик № 002/16.12.2014 г., 16.30 ч. от „АТС-България” ООД.
Председателят на комисията отвори постъпилия плик № 001/15.12.2014 г. от
„Перун ККБ” ЕООД и комисията констатира, че той съдържа:
1. Придружително писмо;
2. Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 на „Перун
ККБ” ЕООД;
3. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
Комисията като взе предвид допълнително представените документи и
документите, представени в офертата на „Перун ККБ” ЕООД приема, че участникът
отговаря на заложените минимални изисквания за обособена позиция № 2, посочени в т.
9.1, 9.3. и 10 на Приложение № 1 към публичната покана.
Председателят на комисията отвори постъпилия плик № 002/16.12.2014 г. от „АТСБългария” ООД и комисията констатира, че той съдържа:
1. Писмо на английски език в превод от производителя на предложените от
участника съвместими консумативи;
2. Сертификат за съответствие на тонер касети за принтери, произведени от
производителя на предложените съвместими консумативи, представен на
английски език и в превод;
3. Сертификат за система за управление на качеството на производителя на
предложените съвместими консумативи, представен на английски език и в
превод;
4. Сертификат за система за управление на околната среда на производителя на
предложените съвместими консумативи, представен на английски език и в
превод;
5. Сертификат за успешно преминат курс от производителя на предложените
съвместими консумативи, представен на английски език и в превод;
Съгласно т. 9.3.7. от Приложение № 1 към публичната покана в случай, че
участниците предлагат консумативи, които не са оригинални, а са съвместими със
съответната техника, то участниците следва да притежават сертификати, договори или
други документи, издадени от съответния производител на техниката, удостоверяващи, че
съответните консумативи са годни за работа с техниката, за която са предназначени. В тази
връзка е и т. 11.8.7. от Приложение № 1 към публичната покана. Участникът не предостави
документи в съответствие с т. 9.3.7 и т. 11.8.7 от Приложение № 1 към публичната покана
за позициите, за които предлага съвместими консумативи. С оглед посоченото комисията
не допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка участника „АТС-България”
ООД.
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите
предложения на участниците – „ПЕРУН ККБ” ЕООД, „РОЕЛ - 98” ООД и
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, както следва:
1. Оферта вх. № 001/08.12.2014 г., 9.50 ч., от „ПЕРУН ККБ” ЕООД
Представено е техническо предложение по обособена позиция № 1, което е
съгласно Приложение № 5 и отговаря на поставените от възложителя изисквания в
техническата спецификация, съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана.
Представените от участника мостри отговарят на заложените от възложителя изисквания.
Представено е ценово предложение по обособена позиция № 1, което е попълнено
съгласно Приложение № 6 към публичната покана. Комисията извърши аритметична
проверка на общите стойности в ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха
открити.
Представено е техническо предложение по обособена позиция № 2, което е
съгласно Приложение № 5а и отговаря на поставените от възложителя изисквания в
техническата спецификация, съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана.
Представените от участника мостри отговарят на заложените от възложителя изисквания.
Представено е ценово предложение по обособена позиция № 2, което е попълнено
съгласно Приложение № 6а към публичната покана. Комисията извърши аритметична
проверка на общите стойности в ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха
открити.
Комисията реши, че допуска офертата на участника „ПЕРУН ККБ” ЕООД до
по-нататъшно участие в обществената поръчка по обособени позиции № 1 и № 2, а
именно до оценка на офертата съгласно методиката за определяне на комплексната
оценка на офертите, съдържаща се в т. 8.2. и 8.3. на Приложение № 1 към публичната
покана.
2. Оферта вх. № 002/08.12.2014 г., 13,08 ч., от „РОЕЛ - 98” ООД
Представено е техническо предложение по обособена позиция № 1, което е
съгласно Приложение № 5 и отговаря на поставените от възложителя изисквания в
техническата спецификация, съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана.
Представените от участника мостри отговарят на заложените от възложителя изисквания.
Представено е ценово предложение по обособена позиция № 1, което е попълнено
съгласно Приложение № 6 към публичната покана. Комисията извърши аритметична
проверка на общите стойности в ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха
открити.
Представено е техническо предложение по обособена позиция № 2, което е
съгласно Приложение № 5а и отговаря на поставените от възложителя изисквания в
техническата спецификация, съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана.
Представените от участника мостри отговарят на заложените от възложителя изисквания.
Представено е ценово предложение по обособена позиция № 2, което е попълнено
съгласно Приложение № 6а към публичната покана. Комисията извърши аритметична
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проверка на общите стойности в ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха
открити.
Комисията реши, че допуска офертата на участника „РОЕЛ - 98” ООД до понататъшно участие в обществената поръчка по обособени позиции № 1 и № 2, а
именно до оценка на офертата съгласно методиката за определяне на комплексната
оценка на офертите, съдържаща се в т. 8.2. и 8.3. на Приложение № 1 към публичната
покана.
3. Оферта вх. № 003/08.12.2014 г., 13,30 ч., от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”
Представено е техническо предложение по обособена позиция № 2, което е
съгласно Приложение № 5а и отговаря на поставените от възложителя изисквания в
техническата спецификация, съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана.
Представените от участника мостри отговарят на заложените от възложителя изисквания.
Представено е ценово предложение по обособена позиция № 2, което е попълнено
съгласно Приложение № 6а към публичната покана. Комисията извърши аритметична
проверка на общите стойности в ценовото предложение, като аритметични грешки не бяха
открити.
Комисията реши, че допуска офертата на участника КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА” до по-нататъшно участие в обществената поръчка по обособена позиция №
2, а именно до оценка на офертата съгласно методиката за определяне на
комплексната оценка на офертите, съдържаща се в т. 8.3. на Приложение № 1 към
публичната покана.

Комисията продължи своята работа с оценка на офертите на участниците
съгласно методиката за оценка както следва:
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За обособена позиция № 1:
Показатели

Формули

Показател А1 е
предложената обща цена,
представляваща сбор на
произведенията на
единичните цени по
количествата на
артикулите от
Техническата
спецификация за
обособена позиция № 1 в
Приложение № 2.

най-ниска обща цена, предложена
от участник
Оценката по А1 = ------------------------------- x 100
предложена обща цена от
участника,
чието предложение се разглежда

Показател А2 е
предложения процент
отстъпка от цената на
продуктите в
каталога/ценовата листа,
извън артикулите от
Техническата
спецификация за
обособена позиция № 1 в
Приложение № 2.

предложеният процент отстъпка
от участника,
чието предложение се разглежда
Оценката по А2 = ------------------------------- x 100
най-високият процент отстъпка,
предложен от участник

КО на съответния
участник = оценката по
показател А1 х 90 % +
оценката по показател
А2 х 10 %

„ПЕРУН ККБ” ЕООД

„РОЕЛ - 98” ООД

предложение оценка
15 374,07 лв. 78,05 т.
без ДДС

предложение оценка
11 999,63 лв. 100 т.
без ДДС

30%

71%

42,25 т.

74,48 т.

100 т.

100 т.
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За обособена позиция № 2:

Показател В1 е
предложената обща
цена,
Оценката по В1 =
представляваща
сбор на
произведенията на
единичните цени по
количествата на
консумативите от
Техническата
спецификация за
обособена позиция
№ 2 в Приложение
№ 2.
Показател В2 е
предложения
процент отстъпка от
цената на
продуктите в
Оценката по В2 =
каталога/ценовата
листа, извън
консумативите от
Техническата
спецификация за
обособена позиция
№ 2 в Приложение
№ 2.
Показател В3 е
предложената цена
за рециклиране на 1
брой тонер касета за Оценката по В3 =

„ПЕРУН ККБ” ЕООД

„РОЕЛ - 98” ООД

предложение оценка
39 222,80 лв. 90,18 т.
без ДДС

предложение оценка
35 372,18 лв. 100 т.
без ДДС

КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА”
предложение оценка
38 711,62 лв. 91,37 т.
без ДДС

предложеният процент
отстъпка от
участника,
чието предложение се
разглежда
------------------------- x 100
най-високият процент
отстъпка,
предложен от участник

13 %

71 %

20 %

най-ниска цена за
рециклиране,
предложена от участник
------------------------- x 100
предложена цена за

13,92 лв. без 100 т.
ДДС

най-ниска обща цена,
предложена от
участник
------------------------- x 100
предложена обща цена
от участника,
чието предложение се
разглежда

18,31 т.

100 т.

17,90 лв. без 77,77
ДДС

28,17 т.

27,78 лв. без 50,11 т.
ДДС
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рециклиране,
принтер по позиция
от участника, чието
№ 31 (принтер
предложение
Brother HL 1850) от
се разглежда
таблицата в
техническата
спецификация за
обособена позиция
№ 2.
най-ниска цена за
Показател В4 е
11,92 лв. без 100 т.
13,30 лв. без 89,62 т.
21,11 лв. без 56,47 т.
рециклиране,
предложената цена
ДДС
ДДС
ДДС
предложена от участник
за рециклиране на 1
брой тонер касета за Оценката по В4 = ------------------------- x 100
предложена цена за
принтер по позиция
рециклиране,
№ 32 (принтер
от участника, чието
Brother HL 5150D)
предложение
от таблицата в
се разглежда
техническата
спецификация за
обособена позиция
№ 2.
КО на съответния участник = оценката по показател В1 х 65
85,45 т.
95,63 т.
75,38 т.
% + оценката по показател В2 х 10 % + оценката по
показател В3 х 15 % + оценката по показател В4 х 10 %
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Въз основа на горните действия комисията прави следното класиране:
По обособена позиция № 1:
1. „РОЕЛ - 98” ООД с комплексна оценка 100 т.;
2. „ПЕРУН ККБ” ЕООД с комплексна оценка 74,48.
По обособена позиция № 2:
1. „РОЕЛ - 98” ООД с комплексна оценка 95,63 т.;
2. „ПЕРУН ККБ” ЕООД с комплексна оценка 85,45 т.
3. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” с комплексна оценка 75,38 т.

НА ОСНОВАНИЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО,
Комисията предлага на възложителя за обществената поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Комисията за финансов
надзор” да определи за изпълнител:
1. на обособена позиция № 1 – „РОЕЛ - 98” ООД;
2. на обособена позиция № 2 – „РОЕЛ - 98” ООД.

Настоящият протокол е изготвен и подписан на 18.12.2014 г., състои се от 14
(четиринадесет) страници и е съставен в един екземпляр, който ще се съхранява към
документацията по обществената поръчка.

Председател:
Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/

Членове:
Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

/П/
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