П Р О Т О К О Л № 5/14.12.2018г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, 14.12.2018г. в 11:00 часа, комисията за провеждане на процедура
по ЗОП - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора”, назначена със Заповед № РД-10571/03.08.2018г., в следния състав:
Председател:
1.Иван Иванов – снабдител
Членове:
2. Ваня Апостолова – домакин
3. Таня Радевска – гл. мед. сестра
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Пламена Йорданова – счетоводител
Резервни членове:
1. Адв. Христо Панайотов
2. Ваня Бонева – ръководител ЗОП
3. Пламен Чувиков – Началник отдел СИП,
проведе своето пето заседание.
I. На заседанието на комисията присъства Цветана Георгиева
Караиванова, упълномощен представител на участника Кооперация „Панда“,
копие от пълномощното е представено на Председателя на комисията в
първото заседание на комисията по отваряне на офертите.
1.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника ”АТС - България” ООД.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция № 4 „Тонер касети за принтер“, Обособена
позиция № 5 „Тонер касети за принтер с възможност за пълнене“, Обособена
позиция № 6 „Тонер касети за копирна машина“ . В пликовете се установи
наличието на документи на хартиен носител. Трима от членовете на комисията
подписаха намиращите се в пликовете документи на хартиен носител за
предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени позиции.
Документите бяха подписани и от присъствалия упълномощен представител на
участника Кооперация „Панда“.
2. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника ”Офис експрес сървис” АД.
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Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция №3 „Канцеларски материали“. В пликът се
установи наличието на документи на хартиен носител и диск. Трима от
членовете на комисията подписаха намиращите се в плика документи на
хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочената
обособена позиция. Документите бяха подписани и от присъствалия
упълномощен представител на участника Кооперация „Панда“.
3. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника Кооперация „Панда”.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция №1 „Доставка на изделия от хартия“,
Обособена позиция №3 „Канцеларски материали“, Обособена позиция №4
„Тонер касети за принтери“, Обособена позиция № 5 „Тонер касети за
принтери с възможност за пълнене“, Обособена позиция № 6 „Тонер касери за
копирна машина“. В пликовете се установи наличието на документи на
хартиен носител. Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се
в пликовете документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри
от участника за посочените обособени позиции.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
II. Комисията продължи своята работа, като извърши съпоставяне на
ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя от
утвърдената документация и техническата спецификация, представляваща
неразделна част от нея:
1. Ценовите предложения на участника ”АТС - България” ООД за
обособена позиция № 4, обособена позиция № 5 и обособена позиция № 6 не
надвишават единичната цена на единица мярка без ДДС, на която и да е
номенклатура от обособените позиции и общата стойност на всяка от
обособените позиции, дадени от Възложителя.
Предложените от участника цени на номенклатурите и обособените
позиции са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от
настоящия протокол.
2. Ценовото предложение на участника ”Офис експрес сървис” АД за
обособена позиция № 3 не надвишава единичната цена на единица мярка без
ДДС, на която и да е номенклатура от обособената позиция и общата стойност
на обособената позиция, дадени от Възложителя. Предложените от участника
цени на номенклатурите и обособените позиции са посочени в Приложение №
1, което е неразделна част от настоящия протокол.
3. Ценовите предложения на участника Кооперация „Панда” за
обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5 не надвишават единичната
цена на единица мярка без ДДС, на която и да е номенклатура от обособените
позиции и общата стойност на всяка от обособените позиции, дадени от
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Възложителя. Предложените от участника цени на номенклатурите и
обособените позиции са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част
от настоящия протокол.
Ценовите предложения на участника за обособена позиция № 1, 3 и 6
надвишават пределната единична цена на единица мярка без ДДС на
номенклатури от посочените обособените позиции, както и общата стойност на
обособена позиция 6, които пределни цени са посочени от Възложителя в
техническата спецификация, поради което комисията приема, че ценовите
предложения на участника за тези обособени позиции не отговарят на
условията на възложителя, посочени на стр. 8, раздел ІІІ „Основания за
отстраняване“, т. 7.8 от документацията за провеждане на процедурата:
„Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП участник,
чиято ценова оферти надвишава посочената отделна, максимална, пределна,
единичната цена на единица мярка/брой/ без ДДС, на която и да е
номенклатура от обособените позиции и/или общата стойност на всяка от
обособените позиции ще бъде отстранен от процедурата“, поради което
отстранява от участие в процедурата Кооперация „Панда” за обособена
позиция № 1,
обособена позиция № 3 и обособени позиции № 6.
Предложените от участника цени на номенклатури и на обособени позиции са
посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.
II. Поради това, комисията изготви окончателното класиране на
участниците по посочената в документацията методика, което класиране е
отразено в Приложение № 1 към настоящия протокол. В Приложение № 1 са
посочени и всички предложени от участниците цени. Комисията извърши
следното класиране:
1. Обособена позиция 3 - Канцеларски материали
1.1. На първо място – участникът ”Офис експрес сървис” АД със
100т.
2. Обособена позиция 4 - Tонер касети за принтер
2.1. На първо място – участникът „АТС- България“ ООД със 100т.
2.2. На второ място – участникът Кооперация "Панда" с 77,30т.
3. Обособена позиция 5 - Тонер касети за принтер с възможност за
пълнене
3.1. На първо място – участникът „АТС- България“ ООД със 100т
3.2. На второ място – участникът Кооперация "Панда" с 83,82т.
4. Обособена позиция 6 - Тонер касети за копирна машина
4.1. На първо място – участникът „АТС- България“ ООД със 100т.
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