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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 3 

На основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/ 
 

Днес, 06.12.2016 г. в 10.00 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се 

проведе закрито заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1015-08-153 / 21.11.2016 г. на 

Директора на ТП на НОИ – Кърджали за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите, 

подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - 

Кърджали”, открита с решение № 1040-08-7 от 10.10.2016г. на Директора на ТП на НОИ - 

Кърджали, публикувано обявление в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 17.10.2016 

г. под № 00145-2016-0178 и в “Официален вестник” на ЕС- бр.201 от 18.10.2016 г. 
 

На заседанието присъстваха: 

Комисия в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.  Мария Пачилова- Главен експерт в отдел „Административен“; 

ЧЛЕНОВЕ:               2.  Емилия Кючукова - Главен счетоводител в отдел „Административен“; 
                                    3.  Деян Янев – Юрисконсулт в отдел „Административен“;  

                        4.  Светломира Димитрова – Главен експерт в отдел „Административен“.  
                        5.  Любомир Макаков- Старши експерт в отдел „Административен“. 

 

 На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане и извършване 

на проверка на техническите предложения на допуснатите участници за съответствието с 

предварително обявените от Възложителя условия. 

 

 Техническото предложение на участника „АТС-България” ООД - гр.София съдържа 

следните документи: 
 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 
 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 
 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 
 След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 
 

 Техническото предложение на участника Кооперация „Панда“ – гр. София съдържа 

следните документи: 
 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 
 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 

 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 
 След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 
 

Техническото предложение на участника „Ронос“ ООД – гр. София съдържа следните 



 

документи: 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 
 2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 
 3. Декларации за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 
 След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 
 

 Техническото предложение на участника „Офис Експрес Сървис” АД – гр.  Варна съдържа 

следните документи: 
 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 
 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 
 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 

След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 
 

 Техническото предложение на участника „Селлекс” ООД - гр.София съдържа следните 

документи: 
 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 

 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 
 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 
 4. Декларация за съответствие. 
 

След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените 

условия от Възложителя. 
Към техническото си предложение, участникът „Селлекс“ ООД – гр.София, представя 

декларация за съответствие от управителя на фирмата, в която посочва, че при изпълнение на 

поръчката ще доставя съвместими консумативи. Като неразделна част от декларацията, участникът 

прилага и таблица, в която описва вида на консумативите, които ще доставя при изпълнение на 

поръчката. В приложената таблица, участникът декларира, че ще доставя съвместими консумативи 

за следните видове офис техника: 

- лазерни принтери: 
Brother HL 2030 – тонер касета и барабанен модул – съвместими 
Kyocera Mita FS 3820N – барабанен модул  - съвместим 

Xerox Phaser 3250 – тонер касета – съвместима 
Xerox Phaser 3500 DN – тонер касета и барабанен модул – съвместими 

- мултифункционални устройства: 
Xerox Phaser 3100 – тонер касета – съвместима 
Canon I –sensys MF 4430 – тонер касета – съвместима 

Xerox Workcentre 3119 – тонер касета – съвместима 
Xerox Workcentre 3210 – тонер касета – съвместима 
 

В техническите спецификации, неразделна част от документацията към поръчката, 

Възложителя изисква от участниците да доставят тонер касети и подлежащи на износване модули, 

които да са оригинални или еквивалентни, нови, неупотребявани, нерециклирани и произведени от 

производителя на съответната марка офис техника или от оторизирани от него лица. В същия 

документ Възложителят изрично е посочил, че предлаганите на пазара съвместими консумативи 

няма да се смятат за еквивалентни. От приложените от участника документи, комисията не може да 

установи, че при използването на предложените съвместими консумативи, производителя на 

съответните устройства ще запази същите гаранционни условия валидни и при използването на 

оригинални консумативи, или че при използването на предложените от участника съвместими 

консумативи ще гарантира безпроблемна работа на съответното устройство и няма да се наложи 



 

извършването на сервизни настройки за преконфигуриране на машината, поради което така 

предложените съвместими консумативи не могат да се считат за еквивалентни. 
 По изложените по-горе съображения и позовавайки се на разпоредбата на чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от Закона за обществените поръчки, комисията счита, че участникът „Селлекс“ ООД – 

гр.София следва да бъде предложен за отстраняване от процедурата, тъй като е представил 

техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. 

 Техническото предложение на участника „Сиенсис” ООД - гр.София съдържа следните 

документи: 
 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 
 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 
 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 

След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложението за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 

 

             Предвид гореизложеното, Комисията реши: 
1. Не допуска до отваряне на Ценовите предложение следните участниците: 

     „Селлекс“ ООД – гр.София 
  2.  Допуска до отваряне на Ценовите предложения следните участниците:  

                „АТС-България” ООД – гр.София; 
                Кооперация „Панда“ – гр. София;  

    „Ронос“ ООД – гр. София; 

    „Офис Експрес Сървис” АД – гр.  Варна; 
     „Сиенсис” ООД – гр.София. 
 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията реши публичното заседание за отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници да се проведе на 16.12.2016 г. от 09.00 часа в зала 

№ 312, в сградата на ТП на НОИ – Кърджали. Заседанието е публично, като при отварянето на 

офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване.  
Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат оповестени в профила на 

купувача на адреса на Възложителя, най-малко чрез съобщение, не по-късно от 13.12.2016 г.   

Председателят на комисията предаде цялата документация към настоящата обществена 

поръчка на отговорното лице по Заповед №1015-08-80 / 03.06.2016г. за съхранението й до 

провеждане на следващото заседание. 
 Председателят на комисията закри заседанието. 
 

Настоящия протокол е съставен на  06.12.2016 г. и се състои от 3 (три) страници. 

 

 
                                       КОМИСИЯ:       *        Председател:    ..............*................. 
              Мария Пачилова                

 

Членове:  ..............*................. 
      Емилия Кючукова 

                                                                                           
     ...............*................... 
      Деян Янев  
       
      ..............*.................. 

                                                                                      Светломира Димитрова 
 

         .................*..................      
         Любомир Макаков 

*Заличена информация по чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал.5 от ЗОП. 


