
 
 

Утвърждавам: 

 

/П/ 

 

РОСЕН КОЖУХАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 2 
 

Днес, 26.11.2015 г., комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-62/ 

18.11.2015 г., в състав: 

 

Председател: М.Т.1 – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 

Членове:  1. Б.К. – началник отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване“ на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване”; 

 2. Р.М. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 51, ал. 1 от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г. състави настоящия протокол за 

получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти в отговор на 

публична покана изх. № 02-03-113/ 06.11.2015 г. за  представяне на оферти за 

възлагане на обществена поръчка за доставка на компютърна и репродуцираща 

техника. 

 

I. На 18.11.2015 г. комисията извърши действията по отваряне на офертите, 

обявяване на ценовите предложения, разглеждане на офертите с цел проверка за 

наличие на всички изискуеми съгласно публичната покана и документацията 

                                                        
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на 
личните данни. 
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документи, както и дали същите са изготвени и оформени правилно и подробно 

разглеждане на всички документи за подбор, представени от оферентите, за 

съответствието им с обявените с публичната покана и документацията условия за 

участие в избора на изпълнител на обществената поръчка, което е отразено в 

Протокол № 1, публикуван на 23.11.2015 г. в профила на купувача. 

 

II. На 19.11.2015 г. комисията извърши проверка на офертите по СОП 5 

„Монохромни лазерни мултифункционални устройства (МФУ) А4, копир, принтер, 

скенер, факс“ – 2 (два) броя, по същество дали отговарят на предварително обявените 

с публичната покана и документацията условия и изисквания, включително на 

техническите спецификации. При проверката се установи: 

1. „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД – комисията установи, че оферентът е заявил 

изпълнение на изискването по параметър № 3 „Тежест на хартията“ с предложение 

„до 220 г/м2“. При извършената проверка на официалната интернет страница на 

производителя на предложеното мултифункционално устройство комисията 

установи, че според спецификацията на производителя устройството е 

предназначено за използване на хартия с максимална тежест до 176 г/м2. 

Комисията установи, че предложението на оферента в останалата част 

отговаря на обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

2. „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД – предложението на оферента отговаря на 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

 

Във връзка с установеното, комисията счита, че на оферента 

„ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД следва да бъде дадена възможност да представи 

допълнителни доказателства за заявените от него данни в техническото предложение 

за доказване на съответствието на офертата си с предварително обявените с 

публичната покана и документацията условия и изисквания. 

С оглед на изложеното  и на основание чл. 46, ал. 1 и чл. 47, т. 2, б. „б“ от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

1. Допуска до оценяване офертата по СОП 5 на оферента „ГАМА/СОФИЯ“ 

ЕООД. 
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2. Изисква от оферента „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД в срок от три работни 

дни от получаване на искането да представи допълнителни доказателства за заявени 

от него данни, съдържащи се в техническото му предложение по СОП 5, а именно 

във връзка със заявеното изпълнение на изискването по параметър № 3 „Тежест на 

хартията“ с предложение „до 220 г/м2“, да предостави хипервръзка (линк) към 

официалния сайт на производителя на предложеното мултифункционално 

устройство, съдържаща техническа спецификация, брошура, упътване за 

потребителска експлоатация или друг документ, в който да е посочен този параметър 

за предложената техника с число в мерни единици г/м2 материал (хартия). 

 

III. На 26.11.2015 г. комисията продължи своята работа с разглеждане на 

допълнително представените към офертите документи.  

Комисията констатира, че в изпълнение на решението по т. 2 от настоящия 

протокол на 19.11.2015 г. председателят на комисията е уведомил по електронен път 

оферента „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД за исканите от комисията допълнителни 

доказателства за заявени от него данни в офертата и в указания срок оферентът е 

представил разяснения с вх. № 02-03-113 (4) от 20.11.2015 г. 

В разясненията си оферентът посочва, че предложеното от него устройство 

е от серия устройства на производителя, която предлага доста по-ниски 

експлоатационни разходи в сравнение със стандартната серия. Изяснява, че всяко 

устройство от тази серия има аналог на устройство от стандартната серия, като 

притежава абсолютно същите технически характеристики, като разликата е само в 

софтуера на устройствата. Посочва конкретния аналог от стандартната серия на 

предложеното от него устройство и изразява съжаление че „нито на сайта на 

Производителя нито в брошурата на тези продукти има пълна информация за теглото 

на поддържаната хартия“. 

В подкрепа на разясненията си оферентът прилага декларация от 

представителния офис на производителя в България и вътрешнофирмен документ от 

производителя на предлагания продукт. 

Оферентът не е приложил декларация за конфиденциалност по смисъла на 

чл. 33, ал. 4 от ЗОП.  

В декларацията от локалния представител на производителя се съдържа 

потвърждение за това, че предложеното устройство е пълен аналог на посоченото в 

разясненията на оферента устройство от стандартната серия. Освен това се изяснява, 
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че информацията за тежестта на медиите, с които работи устройството, публикувана 

на официалната интернет страница на производителя, се отнася само за „обикновена“ 

хартия, а всякакви медии с тегло над 176 г/м2 се приемат от него като тип „card 

stock“. 

В приложения вътрешно фирмен документ, който се отнася за устройството 

от стандартната серия, е посочена поддръжка на тежест на материала 220 г/м2 само 

за card stock (етикети за стоки) във вариант Tag (малък етикет) с препоръчителна 

влакнеста структура Grain short (с влакна на материала, ориентирани по късата 

страна). 

Комисията извърши повторна проверка на официалната интернет страница 

на производителя, при която установи, че и за двата модела устройства – 

предложеното и това, за което се твърди, че е негов пълен аналог от стандартната 

серия, има официално публикувани  ръководства за потребителска експлоатация, 

които указват на страница 86 официално поддържаните стойности по документация 

за допустимата тежест на използваната хартия – до 176 г/м2, включително за пликове 

и за тежък хартиен материал, който се нарича card stock от конкретния производител: 

 

http://www.lexmark.com/publications/pdfs/2007/xm5163_xm5170/UG/EPS/xm5163_xm

5170_UG_en.pdf  

http://www.lexmark.com/publications/pdfs/2007/mx71x/UG/EPS/MX71X_UG_en.pdf  

 

Въз основа на представените от оферента разяснения и допълнително 

представените доказателства, комисията приема за доказано, че предложеното от 

оферента „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД устройство е с технически характеристики, 

дефинирани от производителя за устройството от стандартната серия, посочено като 

негов аналог. Комисията счита, че информацията за поддръжка на тежест на 

материала 220 г/м2 за card stock (етикети за стоки) във вариант Tag (малък етикет) с 

препоръчителна влакнеста структура Grain short (с влакна на материала, ориентирани 

по късата страна) се съдържа в документ, който не е оповестен публично от 

производителя и противоречи на официално публикуваната от него информация за 

същия параметър, поради което не може да бъде приета за доказана. 

За пълнота, комисията счита, че следва да се отбележи фактът, че дори и да 

се приеме за доказана, горната информация не доказва съответствието на 

предложението с изискванията на възложителя по този параметър, тъй като тя се 
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отнася за материал с размер, по-малък от стандартния размер А4, което води до 

отпечатването му в центъра на валяците и барабаните на устройството, далече от 

точките на окачването им, при препоръчително използване на материал с влакнеста 

структура, която се отличава от стандартно използваните материали с влакна, 

ориентирани по дългата страна. 

С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от оферента 

„ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД по СОП 5 устройство не съответства на изискванията на 

възложителя по параметър № 3 „Тежест на хартията“ от техническата спецификация 

за същата позиция, поради което и на основание чл. 48, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

3. Преустановява по-нататъшното разглеждане на офертата на 

„ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД. 

 

IV. Комисията не извършва проверка за разликата между предложената 

обща цена за самостоятелно обособената позиция и средната стойност на общите 

цени за съответната самостоятелно обособена позиция от останалите оферти, тъй 

като по СОП 5 е допусната до оценяване само по една оферта. 

 

V. Комисията извърши оценяване на допуснатите до оценяване оферти по 

СОП 5 по обявения с публичната покана критерий най-ниска цена. 

Въз основа на резултатите от разглеждане и оценяване на офертите и на 

основание чл. 49, ал. 8 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в 

Администрацията на президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., 

комисията 

Р Е Ш И : 

4. Предлага оферентите да бъдат класирани по СОП 5, както следва: 

 

1-во място - „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД - 3900,00 лв. 
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5. Предлага за изпълнител на обществената поръчка за доставка на 

компютърна и репродуцираща техника по СОП 5 „Монохромни лазерни 

мултифункционални устройства (МФУ) А4, копир, принтер, скенер, факс“ – 2 (два) 

броя да бъде избран класирания на първо място оферент „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, 

ЕИК 030232620. 

 
 

Комисия: 
 

Председател: ____/П/_______ 
/М.Т./ 

 
Членове: 

1. ____/П/_______ 
/Б.К./ 

 
2. _____/П/______ 

/Р.М./ 


