
МИНИСТЕРСТВО 1
НА КУЛТУРАТА. 1 УТВЪРДИЛ:

ТАТЯНА ЦВЕТАНЬрА 
ДИРЕКТОР НА Д Щ  ЕЩЩЯ „ПООП”
(съгласно Заповед № Р Ц09-230/04.05.2016 год. за 
делегиране на правомощия)

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.04.2017 г. в 14.00 ч., в изпълнение на Заповед №РД9К-34/10.04.2017 
г. на упълномощения възложител, в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски № 17,
се събра комисия в състав:

Председател: Малинка Цупарска -  главен юрисконсулт в дирекция
„Правно обслужване и обществени поръчки”;

Членове:
1. Вера Миланова -  главен експерт в дирекция „Административно

обслужване и човешки ресурси“;
2. Зорница Даскалова -  старши експерт в дирекция „Бюджет и

финансово-счетоводни дейности“
за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за възлагане на

обществена поръчка, чрез публикуване на обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 
с предмет: „Доставка на тонери за нуждите на Министерството на културата“.

Обявата е публикувана в профила на купувача на 29.03.2017 г. В същия 
ден е изпратена информация за публикуваната обява № 24-08-12 за 
публикуване в Портала на обществени поръчки, поддържан от АОП.

Комисията се запозна с входящия регистър на офертите, след което 
всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В указания срок са постъпили 5 /пет/ оферти, както следва.
1. „Офис Експрес Сървис“ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №

135, вх. № 15-00-14/07.04.2017 г., 10.19 ч.;
2. „АТС -  България“ ООД, гр. София, ул. „Димитър Моллов“ №16, вх. №

15-00-15/07.04.2017 г., 10.21 ч.; u  к п .
3. „Роел-98“ ООД, гр. София, бул. „Ситняково“ №39А, вх. № 15-00-

16/07.04.2017 г., 13.13 4.; u
4. Кооперация „Панда“, гр. София, бул. „Цариградско шосе №139, вх. №

15-00-17/07.04.2017 г.; _
5. „Ронос“ ООД, гр. София, бул. „Александър Стамболииски № 84, вх. №

15-00-18/07.04.2017 г., 16.40 ч.;
В указания ден и час за отваряне на офертите на заседанието на комисията

присъстваха упълномощени представители на следните участници.
1. Деляна Асенова - „Ронос“ ООД;
2. Десислава Игнатова - „Офис Експрес Сървис“ АД.
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Представителите на участниците попълниха присъствен лист, неразделна
част от досието на поръчката.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в 
запечатани, непрозрачни опаковки. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 
от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване и обявяване на ценовите предложения на участниците.

1. Относно „Офис Експрес Сървис“ АД:
Участникът предлага обща цена за доставка на тонери 33000,79 лв. без 

ДДС /обща цена за доставка на оригинални тонери за печат за копирни и 
печатащи устройства с различни марки — 14 389.08 лв. без ДДС, обща цена за 
доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката 
„Хюлет Пакард“ -  7875.60 лв. без ДДС и доставка на съвместими тонери -  10
736.11 лв. без ДДС/;

2.0тносно „АТС -  България“ ООД:
Участникът предлага обща цена за доставка на тонери 35024,00 лв. без 

ДДС /обща цена за доставка на оригинални тонери за печат за копирни и 
печатащи устройства с различни марки — 20371.00 лв. без ДДС, обща цена за 
доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката 
„Хюлет Пакард“ -  7425.00 лв. без ДДС и доставка на съвместими тонери -
7228 лв. без ДДС/;

З.Относно „Роел-98“ ООД:
Участникът предлага обща цена за доставка на тонери 36148.11 лв. без 

ДДС /обща цена за доставка на оригинални тонери за печат за копирни и 
печатащи устройства с различни марки — 19707.15 лв. без ДДС, обща цена за 
доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката 
„Хюлет Пакард“ -  7347.85 лв. без ДДС и доставка на съвместими тонери -
9093.11 лв. без ДДС/;

4.Относно Кооперация „Панда“:
Участникът предлага обща цена за доставка на тонери 42 160.00 лв. без 

ДДС /обща цена за доставка на оригинални тонери за печат за копирни и 
печатащи устройства с различни марки — 25314.10 лв. без ДДС, обща цена за 
доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката 
„Хюлет Пакард“ -  6 943.87 лв. без ДДС и доставка на съвместими тонери -
9902.03 лв. без ДДС/;

5. Относно „Ронос“ ООД:
Участникът предлага обща цена за доставка на тонери 41217.70 лв. без 

ДДС /обща цена за доставка на оригинални тонери за печат за копирни и 
печатащи устройства с различни марки — 22 716.65 лв. без ДДС, обща цена за 
доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката 
„Хюлет Пакард“ -  7021.25 лв. без ДДС и доставка на съвместими тонери -
11479.80 лв. без ДДС/;

С извършване на посочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към
проверка на приложените в офертите документи, както и към проверка на



съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия.

1. Относно „Офис Експрес Сървис“ АД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по- 
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите, комисията констатира, че 
участникът е представил изискуемите административни документи за участие 
в поръчката.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец на 
Възложителя и отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Участникът е декларирал следните гаранционни срокове за артикулите.

- тонери за копирни и печатащи устройства с различна марка -  6 месеца;
- тонери за устройства с марка „Хюлет Пакард“ - 24 месеца,
- съвместими тонери -  6 месеца.

Посочил е, че доставката на артикули ще извърши в срок от 3 работни 
дни след извършена заявка от възложителя.

Участникът е декларирал, че:
- срокът на валидност на офертата е 4 месеца, считано от датата на

нейното подаване.
- е запознат с проекта на договора и приема клаузите по него.
- спазени са задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на наетите лица.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 

участника -  приложение № 9 и констатира, че същото е изготвено съгласно 
образеца на предлагана цена към документацията за участие.

Комисията провери верността на калкулираните цени и констатира 
следните несъответствия между предложените единични цени в лв. без ДДС за 
съответния артикул и общата цена в лв. без ДДС, както следва:

1 В раздел II „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи 
устройства с марката „Хюлет Пакард“ от предлаганата цена - Юбраз:ец № 9:

Общата цена без ДДС на артикулите под №№1, 2,3,4,5,6,7,8,17,18,19 и 20 
в раздел II не съответства на произведението от предложената единична цена в 
лева без ДДС за конкретния артикул със съответното количество, именно:

-консуматив по позиция № 1: 56.72x4=226.88 лв. без ДДС, а не 226.87 лв.
без ДДС, както е посочил участникът.

-консуматив по позиция № 2: 30.42x4-121.68 лв. без ДДС, а не
лв. без ДДС, както е посочил участникът.

- консуматив по позиция № 3: 219.65x4=878.60 лв. без ДДС, а не 878.59
лв. без ДДС, както е посочил участникът.

-консуматив по позиция № 4: 119.33x3=357.99 лв. без ДДС, а не 357.98
л в .  без ДДС, както е посочил участникът.

-консуматив по позиция № 5: 119.33x3=357.99 лв. без ДДС, а не 357.98
л в .  без ДДС, както е посочил участникът.

- консуматив по позиция № 6: 119.33x3=357.99 лв. без ДДС, а не 357.98



лв. без ДДС, както е посочил участникът.
- консуматив по позиция № 7: 209.35x2=418.70 лв. без ДДС, а не 418.69

лв. без ДДС, както е посочил участникът.
_ консуматив по позиция № 8: 104.50x4=418.00 лв. без ДДС, а не 418.01

лв. без ДДС, както е посочил участникът.
- артикул по позиция № 17: 195.90x4 = 783.60 лв. без ДДС, а не 783.58 лв.

без ДДС, както е посочил участникът;
- артикул по позиции №№ 18,19 и 20: 100.02x4 = 400.08 лв. без ДДС, а не

400.06 лв. без ДДС, както е посочил участникът;
Допуснатите от участника аритметични грешки оказват влияние и върху 

оферираната от него обща цена в лева без ДДС за доставката на оригинални 
тонери за копирни и печатащи устройства с марката „Хюлет Пакард“, както и 
върху крайната предложена цена. Дори участникът е допуснал грешка при 
формирането на общата цена в лева без ДДС по раздел II, като сбор от 
предложените общи цени в лв. без ДДС на артикулите, посочени в раздел II от 
предлаганата цена. При калкулиране само на крайната обща цена по този 
раздел като сбор от общите цени без ДДС на артикулите /единична цена х брой 
артикул/ комисията установи, че същата е 7875,58 лв. без ДДС, а не 7875.60 лв. 
без ДДС. Всъщност действителната обща цена без ДДС е различна от 
горепосочените, тъй като са допуснати многобройни грешки при 
изчисляването на общата цена без ДДС за всеки един артикул от
гореизброените позиции.

2.В раздел Ш„Доставка на съвместими тонери“ от предлаганата цена -
О бр836Ц

Общата цена без ДДС на артикулите под №№1, 2,7,8,9,10,11, 28,30,32 и 
33 не съответства на произведението от предложената единична цена без ДДС 
за съответния артикул с изискуемия брой, именно.

-консуматив по позиция № 1: 2x10.74=21.48 лв. без ДДС, а не 21.47лв.
без ДДС, както е посочил участникът;

-консуматив по позиция № 2: 34.05x10=340.50 лв. без ДДС, а не
340.53лв. без ДДС, както е посочил участникът;

-консуматив по позиция №№7, 8, 9 и 10: 19.26x9—173.34 лв. без ДД , а
не 173.37 лв. без ДДС, както е посочил участникът;

-консуматив по позиция № 11: 17.89x2=35.78 лв. без ДДС, а не 35.79 лв.
без ДДС, както е посочил участникът;

-консуматив по позиция № 28: 12.11x4=48.44 лв. без ДДС, а не 48.42 лв.
без ДДС, както е посочил участникът;

-консуматив по позиция № 30: 22.11x4=88.44 лв. без ДДС, а не 88.42 лв.
без ДДС, както е посочил участникът;

-консуматив по позиция № 32: 19.96x20=399.20 лв. без ДДС, а не 399.1
лв. без ДДС, както е посочил участникът;

-консуматив по позиция № 33: 20.74x20=414.80 лв. без ДДС, а не 41 .
лв. без ДДС, както е посочил участникът.
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Допуснатите от участника аритметични грешки се отразяват на 
предложената крайна обща цена за доставка на тонерите. Комисията не би 
могла да променя крайната обща цена за доставка на различните видове 
тонери, тъй като това означава да подмени волята на участника, като замени 
предлаганата от него крайна цена без ДДС и с ДДС без това да промени и 
постави под съмнение действителната воля на участника.

Отделно от това, допусната от участника грешка при формирането на 
общата цена на отделните видове тонери води до неяснота относно ценовото 
предложение. В този смисъл комисията счита, че няма основание и 
необходимост да иска от участника разяснение, тъй като каквото и да е 
разяснението, това би било промяна на ценовото предложение, което е 
недопустимо. Ако участникът посочи друг размер на единичната цена, респ. на 
общата за съответния артикул, това безспорно е промяна на ценовото 
предложение. Ако потвърди оферираната крайна цена в размер на 33000.79 лв. 
без ДДС или 39600.95 лв. с ДДС, това означава да признае допуснатите 
аритметични грешки. От друга страна, критерият за възлагане е най-ниска 
цена, което означава, че участникът следва да е определил правилно размера, 
както на единичната и общата цена без ДДС за съответния артикул, така и на
предложената крайна цена.

С оглед изложеното, комисията не може да установи каква е била 
действителната воля на участника относно предлаганата цена за изпълнение на 
доставката, както и реалният размер не само на единичните цени на 
артикулите, но и общата им цена.

На основание констатираното несъответствие комисията счита, че 
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, поради което на основание чл.107, т. 2, 
буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и 
шеста от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на 
участници, комисията предлага участникът „Офис Експрес Сървис“ АД да 
бъде отстранен от поръчката.

2.Относно офертата на „АТС -  България“ ООД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по- 
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите, комисията констатира, че 
участникът е представил изискуемите административни документи за участие в 
поръчката.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец на 
Възложителя и отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Участникът е декларирал следните гаранционни срокове за артикулите:

- тонери за копирни и печатащи устройства с различна марка -  6 месеца;
- тонери за устройства с марка „Хюлет Пакард“ - 6 месеца;
- съвместими тонери -  6 месеца.
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Посочил е, че доставката на артикули ще извърши в срок от 3 работни 
дни след извършена заявка от възложителя.

Участникът е декларирал, че:
- срокът на валидност на офертата е 4 месеца, считано от датата на

нейното подаване.
- е запознат с проекта на договора и приема клаузите по него.
- спазени са задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на наетите лица.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 

участника -  приложение № 9 и констатира, че същото е изготвено съгласно 
образеца на предлагана цена към документацията за участие.

Комисията извърши проверка на съответствието на предложената общ 
цена без ДДС на артикулите с единичните им цени и съответните количества. 
Не са налице аритметични грешки при изчисленията, както и при изписването 
на стойностите без ДДС и с ДДС, както и няма разминаване между посочването 
на цените с цифри и думи. Предложеното от участника ценово предложение е 
съобразено с предварително обявената максимално допустима стойност за
изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията допуска участника до класиране.

З.Относно офертата на „Роел-98“ ООД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по-
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите, комисията констатира, че 
участникът е представил изискуемите административни документи за участие в

Техническото предложение на участника е изготвено по образец на 
Възложителя и отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Участникът е декларирал следните гаранционни срокове за артикулите.

- тонери за копирни и печатащи устройства с различна марка -  6 месеца,
- тонери за устройства с марка „Хюлет Пакард“ - 6 месеца;
- съвместими тонери — 6 месеца.
Посочил е, че доставката на артикули ще извърши в срок от 3 работн 

дни след извършена заявка от възложителя.
Участникът е декларирал, че:
- срокът на валидност на офертата е 5 месеца, считано от датата

нейното подаване.
- е запознат с проекта на договора и приема клаузите по него.
- спазени са задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на н а е т и т е д а
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 

участника -  приложение № 9 и констатира, че същото е изготвено съгласно
образеца на предлагана цена към документацията за участие_ поставка на

Комисията констатира, че крайната обща цена б ДД



тонерите за нуждите на Министерството на културата надвиш" “ “ “  
финансов ресурс, осигурен от възложителя за поръчката. Участникът е 
осЬерирал 36 148.11 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката.

Съгласно т. 4 „Прогнозна стойност“ от одобрената документация за 
участие в поръчката определената от възложителя обща прогнозна стойност на 
обществената поръчка е в размер до достигане на сума в размер на не повече 
35 200.00 лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност на п о р та т а  е 
публикуваната обява за обществена поръчка с изх. № 24-08-12/29..03 201/ 
както и в информацията за публикувана в профила на купувача обява с . -
12 00-124/29 03 2017 г., а именно: 35 200 лв. без ДДС.

Предложената обща цена за доставката на тонери надхвърля
прогнозната стойност по поръчката и надвишава финансовия ресурс,
който възложителят може да осигури. т .

С оглед констатираното, комисията предлага на основание чл.10/, т. А 
буква а“ от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и 
шеста’от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на 
участници/ участникът „Роел-98“ ООД да бъде отстранен от поръчката, поради 
това че офертата му не отговаря на изискванията на възложителя, определени в 
обявата и документацията за участие, както и на предварително обявените
условия.

4. Относно офертата на Кооперация „Панда“:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите БИК и по-
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите, комисията констатира, че 
участникът е представил изискуемите административни документи за участие в

ПРОЦеТехническото предложение на участника е изготвено по образец на 
Възложителя и отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Участникът е декларирал следните гаранционни срокове за apTIiK^™ T®'

- тонери за копирни и печатащи устройства с различна марка 6 месеца,
- тонери за устройства с марка „Хюлет Пакард“ - 6 месеца;
- съвместими тонери -  6 месеца.

Посочил е, че доставката на артикули ще извърши в срок от 2 работи 
дни след извършена заявка от възложителя.

Участникът е декларирал, че:
срокът на валидност на офертата е 4 месеца, считано от датата на

нейното подаване.
- е запознат с проекта на договора и приема клаузите по него.
- спазени са задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд “  на
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предлож 

участника -  приложение № 9 и констатира, че същото е изготвено съгласно 
образеца на предлагана цена към документацията за участие.



Комисията констатира, че крайната обща цена без ДДС за доставка на 
тонерите за нуждите на Министерството на културата надвишава максималния 
финансов ресурс, осигурен от възложителя за поръчката. Участникът е 
оферирал 42 160 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката.

Съгласно т. 4 „Прогнозна стойност“ от одобрената документация за 
участие в поръчката определената от възложителя обща прогнозна стойност на 
обществената поръчка е в размер до достигане на сума в размер на не повече от 
35 200.00 лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката е посочена в 
публикуваната обява за обществена поръчка с изх. № 24-08-12/29.03.2017 г., 
както и в информацията за публикувана в профила на купувача обява с изх. № 
12-00-124/29.03.2017 г., а именно: 35 200 лв. без ДДС.

Предложената обща цена за доставката на тонери значително надхвърля 
прогнозната стойност по поръчката и надвишава финансовия ресурс, който 
възложителят може да осигури.

С оглед констатираното, комисията предлага на основание чл.107, т. 2, 
буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и 
шеста от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на 
участници/ участникът Кооперация „Панда“ да бъде отстранен от поръчката, 
поради това, че офертата му не отговаря на изискванията на възложителя, 
определени в обявата и документацията за участие, както и на предварително 
обявените условия.

5. Относно офертата на „Ронос“ ООД:
Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 

търговеца в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по- 
специално относно представителството на участника.

След подробно разглеждане на документите, комисията констатира, че 
участникът е представил изискуемите административни документи за участие в 
процедурата.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец на 
Възложителя и отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Участникът е декларирал следните гаранционни срокове за артикулите:

- тонери за копирни и печатащи устройства с различна марка -  6 месеца;
- тонери за устройства с марка „Хюлет Пакард“ - 6 месеца;
- съвместими тонери -  6 месеца.

Посочил е, че доставката на артикули ще извърши в срок от 3 работни 
дни след извършена заявка от възложителя.

Участникът е декларирал, че:
- срокът на валидност на офертата е 4 месеца, считано от датата на 

нейното подаване.
- е запознат с проекта на договора и приема клаузите по него.
- спазени са задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на наетите лица.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 

участника -  приложение № 9 и констатира, че същото е изготвено съгласно



образеца на предлагана цена към документацията за участие.
Комисията констатира, че крайната обща цена без ДДС за доставка на 

тонерите за нуждите на Министерството на културата надвишава максималния 
финансов ресурс, осигурен от възложителя за поръчката. Участникът е 
оферирал 41 217.70 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката.

Съгласно т. 4 „Прогнозна стойност“ от одобрената документация за 
участие в поръчката определената от възложителя обща прогнозна стойност на 
обществената поръчка е в размер до достигане на сума в размер на не повече от 
35 200.00 лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката е посочена в 
публикуваната обява за обществена поръчка с изх. № 24-08-12/29.03.2017 г., 
както и в информацията за публикувана в профила на купувача обява с изх. № 
12-00-124/29.03.2017 г., а именно: 35 200 лв. без ДДС.

Предложената обща цена за доставката на тонери значително надхвърля 
прогнозната стойност по поръчката и надвишава финансовия ресурс, който
възложителят може да осигури.

С оглед констатираното, комисията предлага на основание чл.107, т. 2, 
буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП /доколкото в глава двадесет и 
шеста от същия закон не са уредени въпроси относно отстраняването на 
участници/ участникът „Ронос“ ООД да бъде отстранен от поръчката, поради 
това, че офертата му не отговаря на изискванията на възложителя, определени в 
обявата и документацията за участие, както и на предварително обявените
условия.

С оглед гореизложеното комисията класира на първо място единствения 
допуснат до класиране участник „АТС -  България“ ООД с обща цена за 
доставката на тонери за нуждите на Министерството на културата в размер на
35024,00 лв. без ДДС.

С оглед изложеното, комисията предлага да бъде сключен договор с 
класирания на първо място участник.

Комисията изготви настоящия протокол на 26.04.2017 г., като на 
основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП комисията го представя на възложителя за
утвърждаване.

Комисия в състав:
Председател: Малинка Цупарска 
Членове:
1 .Вера Миланова, ii 

2. Зорница Даскалова
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