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3а разглеждане' оценка и класиране на оферти на участниците за изпълнение на обществена поръчка о
предмет: ,,|1ериодиннадоставкачрез закупуване и монтаж на офис техника, комп}отри, преносими
комп1отри' сървъри, копирни ма1шини, монитори, хардуер' софтуер, принтери' окенери' ког{ирни
ма1пини, монитори/ за нух(дите на 1|{ ,,дгс Блхово" по обоообени позиции за срок от 72 месеца''
овосоьвнд позиция шэ1 - 

',,(оотавка 
чрез 3акупуване и монтаж на офист"*''".' |лринтери'

скенери, кФпирни матлини|за ну}кдите на 1|[ ',дгс Блхово" _2 артикула
оБосоБвнА по3ици'1]ю2 - ,,,{оставка чрез зак}.пуване и монтаж на офис техника / компготри,
хардуер' софтуер, монитори | зануждите на тп,,дгс Блхово.- _ 1 артикул

!нес 1 1.08.2017 г. комисия н€}значена със 3аповед }Ф Рд-10-1 59/\|.0в.20\7г. на!иректора на 1|1
![€''Ёлхово'' в състав :

|{редседател: [анина (апралова _ леоничей при 1||,{[€,,Ёлхово''
9ленове: инж.?|забела 14ванова - леоничей при тп дгс',влхово''

ин>к. }{ивко €отиров _ лесничей при 1|{ ![€''Блхово'' \
!имитър !имитров - горист
€тоянка |1енева _ счетоводител при тп дгс"влхово',

се събра съозадачадаразгледа, оцени ик[1асирапо реданатяхното г{оотъпване подадените
оферти за възлагане на обществена поръчка' провеждана чрез открита процедура с горепосочения
предмет. 1{омисията е в редовен състав' поради което в заседанието няма да вземат участие резервните
членове. Ёяма промяна 11а дататаичаса на отваряне на постъпилите предло}!(ения.

|1редседателят запозна членовете на комисиятас правните и фактинески основат{ия заработата и.
Ёа комисията бетпе представен списък с участниците' които са подали оферта за участие в настояфата
процедура. |1редседателят и членовете на комисията по|1ълниха декларацияза отсъствие на
обстоятелствата по чл.103, ал.1 от 3Ф[{.

Бидно от входящия регистър' до изтичане на срока за подаване на оферти _ |7:00 часа на
10.08.2017 г. ) в деловодството на 1|[{[€ ,,Блхово'' са постъпили 2|две|оферти в непрозрачни
запечатани плик0ве от оледните фирми:
1. ,,€пециализирани бизнес системи'' А[, гр.€офия - лодадена с куриер в 1 \:46ч. на31.0] .2017 г., о

входящ ]\ъ Асд-09 -26з |з |.07 .20|7
2. ,,Райс" воод, гр.Барна - подадена лично в 11:38ч. на 10.08.201;7 г., с входящ ]ф Асд-09-

275|10'08.201]г.
Ёа заседанието не шрисъстваха представители на кандидатите, како и представителина средствата

за масово осведомяване.
1{омисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване' съгласно входящия

регистър' оповести тяхното съдържание и провери за наличие ъ|а отделен запечатан плик с надпис
,,пРвдлАгАни цвнови пАРАмвтРР1''. Боички членове на комисията г{одписаха предложенията за
изпълнение на поръчката и пликовете о надпис,,пРвдлАгАни цвнови пАРАмвтРи".
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||ублинната чаот на заседанието на комисията прикл1очи след извър1пване на горепосочените
действия.

Б закрито заседание комиоиятаизвъртпи проверказасъответствие о изискваниятакъм личното
състояние и критериите за подбор поставени от Бъзло>кителя, като конотатира оледното:

!

' за 0ферта 3\}1 представена от 
',€пециализиранибизнес системи" А.{, гр.€офия се установиха

следните представени документи:
- непрозрачен запечатан плик с надпис 

',|[редлагани ценови параметри" 2 броя, по двете
обособени позиции

- опис на предотавените документи
- стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ввдоп)
- удостоверение от ||4нститут по биология и имунологиянаразмнох{аването ,'Академик 1{ирил

Братанов'' - БАн за коректно изпълнение на договор
- удостоверение от |{й| ,,Ёан9о |{опович'' гр. 1[1умен за коректно изпълнение ъ|а договор
- удостоверение от }А€[ гр. €офия за коректно изпълнение 1тадоговор
- удостоверение от 9 ФРБЁскА взиковА гимнАзия "Алфонс [ьо -[{амартин'' гр. €офия за

коректно изпълнение на договор
- удостоверение от,,9Б1ББРто основно училищв,,д.пвтРФБ" гр. €ливен за коректно

и3пълнение на договор
- удостоверение от €3,{|{ гр. 3раца за коректно изпълнение надоговор
- удостоверение от Б!){-1оварни превози гр. €офия за коректно изпълнение на договор
- удостоверение от ]!1ФБА-]],,,{-Р €тефан 9еркезов'' Ад гр. Б.[ърново за коректно изпълнение

на договор
- сертификат по Бдс вш 15о 9001:2008
- сетрификат 15Ф/1Рс 2000-2:20|2
- сертификат Б\ 1Бо 14001:2004
- застрахователна полицапо застраховка,,Фбщагражданска отговорност''
- предло)кение за изпълнение на г1оръчката по Фбособена позиция ]ф 1

- снимков материа''| и технически спецификации на предлаганите артикули
- декларацияза съгласие с клаузите на проекто договора \_ декларация за срока на в€1лидност на офертата
_ предложоние за изпълнение на поръчката по Фбособена позиция ]ф 2
- снимков материшт и технически спецификации напредлаганите артикули
- декларацияза съгласие с клаузите на проекто договора
- декларацияза срока на валидност на офертата
- сБс - Фирмен профил

||ри подробното разглех{дане на документите представени от кандидата. комисията констатира че

участникът е представил всички необходими документи съгласно условията на Бъзлохсителя. |1ри

р€шглея(дане на декларираните обстоятелства в ,,|1редло}1{ение за изпълнение на порънката'' за
обособена позиция }Ф 1 ,,[оставка чрез закупуване и монтаж на офио техника /принтери' скенери,
копирни матлини| за нуждите на 1|{ ,,дгс Блхово", комиеията установи' че кандидатът не отговаря на
посочените от Бъзлох<тттеля условия съгласно Раздел 5 твхничвскА спвциФикАция, а именно:

1.1. !А3ЁРЁ{Ф \4Ё{Ф[ФФ}Ё10]||4ФЁА-}1БФ }-БФ (принтер. скенер. копир) - на стойност не по-
висока от 2500 лв. без ддс. - 1 бр.

Фписание )(арактеристики на
копирната машина

|-!редложено от кандидата

(опирна система /1азерна електростатич на 11азерна електростатич на

€корост на печат 25 стр/мин 26 стр|мин
8реме за отпечатване

на първа страница
!о 4,2 секунди

1

Автоматичен дуплекс
на оригинали оАог

6тандартно _ 1'10 лиота, размер
А5-А3



!уплекс на копията стандартно н пенат:,[а
|!|ултибайпас €тандартно - 50 листа
Формат на оригинала до А3 Формат А3
Формат на копието до А3 Формат А3
8ходящ капацитет за
хартия

6тандартно 2 касети х520 листа Ёходй фа,тзча 2' йа ёети # 5 о"9,'*
луста йзх0дящ'!5-! ли'ста ' ].;

[хАултибайпас _ 50 листа Ё#!БЁ!.1}*"д"ф.чт;|*1*:щ1|[}]:п"}пц,ц+Ё#1|]}$ч+чЁ*+*;!,']Ё

{ард Аиск >160 6в
[1амет на !стройството >'1 6в
1егло на използваната
медия

6о- 215 гр/м2

[1аксимално месечно
натоварване

>'|00 000 стр, месечно

(опир
Разделителна
способност

> 600 х 600 0р| 600 х 600 6р!

[1ринтер
Разделителна
способност

!о 1200 х 1200 0р! 600 х 600 6р!

[!роцесор > 500 |й]'т: 600 \/[:
71нтерфейс мрежови ш$в 2.0
6кенер 6о!ог $сап {о Ёпа!!, $сап [о {о16ег,

$сап 1о (]$8
8корост 55!рп/п!п 50 стр/мин
Разделителна
способност

> 600 6р! 1 000 6р!

\'2. -[А3БРЁ{Ф йЁ{Ф[ФФ}[1{1]14ФЁА"[{ЁФ }-Б9 (принтер. скенер. копир) _ на стойно}г не по-
висока от 1200 лв. без с._

@писание
копирната машина

[1редложено от
кандидата

(опирна система [1азерна
електростатична

11азерна
електростатична

€корост 2 22 стр|мин 20 ётр/мйн ". ':.' 
с:

Автоматичен дуплекс
на оригинали !АРР

6тандартно _ 100 листа,
размер А5-А3

[йесечно
натоварване

> 25000стр.

!вустранно копиране стандартно ' ] :; ч'ф+: й ; '. " ,:1,11*.}-'

8ид на оригиналите листи' книги,39 обекти 1$ !$$;!:'-==;. $

Формат на оригинала до А3 Формат А3
Формат на копието от 35 до А3 Формат А3
Байпас } 50 листа ,] |;,|Ё|]ц]1] :Ё]]]: 1]1]1:|:|#:;' !:::":,.::::,:|!

1егло на хартията 60 _ 90 9/п2' 60-110
9|п2 през байпаса

(опир
Разделителна
способност

> 600 х 600 6р! 600 х 600 0р!

!вустранно копиране стандартно

1200



[1ринтер
Разделителна
способност

> 600 х 600 6р! 600 х 600 6р1

[1амет 256 мв стандартно
.!вустранно
принтиране

стандартно !вуотранен пенат,!а

6кенер
,!естинации у!а |-]$8, тшА!ш у!а [..!$8, тшА!ш
Разделителна
способност

> 600 х 600 6р! 800 х 800 6р!

Брезултатнаконстатиранитенесъответотвияв,,|[редлох(ениеза,зп'л@,'за
обособена позиция ){э 1 ,,{оставка чрез зак}т|уване и монтаж на офис техника /принтери. скенери'
копирни маулутни/ за нуя{дите на 1|1 ,,дгс Блхово" с изискванията\1аБъзлоя<ителя, комисията подложи
на глаоуване отстраняването на кандидата от по-нататъ1пното му участие по обособена позиция ]$: 1.
1{омисията единоду1пно ре1ши: Ёа основание чл. 1'07, т.2, буква ,,а'', във връзка о т'25 на парагра ф 2 от
{Р на 3Ф|[' предлагана Бъзлоя<ителя да ототрани от у{астие в процедурата по обособена йозиция !\гэ 1

,,.{оставка чрез закупуване и монта)1( на офис техника /принтери' скенери, копирни матлини/за нуждите
на 1[1,,дгс Блхово" офертата на учаотник,,€пециализира|тибизнес ойстеми" А.{, гр.€офия.

йотиви:
}частник ,,€гтециапизира|1и бизнес системут" А,{, гр.€офия е представилоферта, която не отговаря на
предварително обявените условиянаБъзложителя. }частникът е посочил параметри, който не
отговарят на изискуемите минимални или максим:}лни отойности посочени от Бъзлохсителя.
3а -[{А3Б гоФункши 9-Б@ (п копир) на стойност не по-висока
от 2500 лв. без ддс. _ 1 бр. участникът е предло)кил неоъответстващи отойности за следните
параметри: време за отпечатване на първа страница; входящ капацитет захартия; максим€1лно меоечно
натоварване.

о многоФ но у- окене * на стойност не по-висока
от 1200 лв. без ддс. _ 1 бр. у{астникът е г{редложил несъответстващи стойнооти за следните
параметри: скорост; меоечно натоварване.
}частникътне е посочил част от изискуемите параметри посочени отБъзлох{ителя. \

о многоФ Ално у-в кенер. копир) на стойност не по_висока
от 2500 лв. без ддс. - 1 бр.участникът не е предложил стойности за следните |1араметри:
мултибайпас; хард диск; памет на устройството; тегло на изг{олзваътатамедия; автоматичен дуплекс на
оригинали пА)г.
3а вРно мн онАлн _ на стойност не по-висока
от 1200 лв. без ддс. - 1 бр. участникът не е предложил стойности за оледните параметри: двустранно
копиране; вид на оригиналите; байлас; тегло на хартията; памет; автоматичен дуплекс на оригинали
)АпР.
[1р.д вид отстраняване на офертата на участник ,,€пециа]тизирани бизнес системи" А!, гр.€оф ия по
обособена позиция )х& 1 ,,.4оставка чре3 закупуване и монтаж на офис техника |лринтери, ''*'.р',копирни матлини|за ну}кдите на 1|[ ,,дгс Блхово", комисията не допуска участника до оледващия етал
от разгле)кдане на офертата и до отваряне на плика с надпио,,|{редлагани ценови параметри".
|1ри разгле)кдане на декларираните обстоятелства в 

',|1редложение за изпълнение на гторънката'' за
обоообена позиция ]{р2 - ,,[оставка чрез закупуват{е и монтаж на офис техника / компто!ри' хардуер,
софтуер, монитори | за нуждите на тп ,,дгс Блхово", комисията не установи неоъответствие с
изискванията]11а Бъзложителя. |1оради тазилричина учаотникът се допуска до по_нататъ111но участие в
процедурата по обособена позиция!{р2 - ,,[оставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /
комптотри, хардуер' софтуер, монитори | зануждите на ?[{,,дгс Б'п<ово''.

3а Фферта !\!:2 представена от,,Райс'' воод, гр.Барна се установиха оледните представени
документи:

- непрозрачен запечатан плик с надпис,,|[редлагани ценови параметри'' _ 1 брой за Фбособена
позиция ]\гр1

3а

3а

опис на съдър}канието



- списък на доставките, които са иденти!{ну| |4ли сходни с предмета на поръчката
- референция от,,пАус'' ФФ[ гр.Барна за коректно изпълнение на договор- референция от Б{[-[{ътнически превози гр. €офия за коректно изпълнение надоговор
- референция от ,,Ажи [рафик'' воод гр. Раковски закоректно изг{ълнение на договор- референция от,,-[[укойл технолод)ки сервисиз България'' воод гр. Бургас за коректно

изпълнение на договор
- референция от Фбщина |[умен за коректно изпълнениенадоговор
- референция от ,,|1рима |{ринт'' воод гр.€офия за коректно изг{ълнение |{адоговор_ сертификат по 15о 9001:2015
- предло)кение за изпълнение на поръчката по @бособена позиция ]\ф 1

- декларацияза съгласие с кпаузите на проекто договора
- декларацияза срока на валидноот на офертата

|1ри подробното р.шгле}кдане на документите представени от ка|!'дидата. комисията констатира че
участникът е представил всички необходими документи съгласно условията на Бъзложителя. |1е бяха
открити несъответствия с изисканите от Ръзло)кителя условия. Б резултат на което, кандидатът се
допуска до следващия етал на процедурата.

1{омисията взе оледното ре1шение:
Фтварянето на ценовите гтредложения (пликовете с надпис ,,|{редлагани ценови параметри'') на

участниците в процедуратц чиито оферти отговарят на изиоква|1ията на Бъзло:кителя и са допуснати до
по-нататъ1пно участие ще бъде на22.08.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на 1[{ [[€ ',Блхово''.

(омисията приклточи първото си заседание на 11.08.2017г. в 13:10 ч.
Ёастояйият протокол се състави в един екземпляр.

|{редседат€

3аличено чл.2
",'': 

]/'"'',.А.(щр*-Б/--1-
3аличено чл.7 от з3лд

3а,л:ичено чл. 2 от 3злд

уА&уутрЁъ| , /-', -_

3алртчено чл. 2 от 33лд
,- .-._-

/(т.|1енева/

9ленове:..
|инж. Аз.

3аличено чл. 2,от з3лд

|тлнхс \\{ с#,.'.,}:


