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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 1040-08-7#2 / 05.01.2017 г., гр. Кърджали 

 

 на основание чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки за определяне на 

изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за 

принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали” 
 

На основание чл.106, ал. 6, във връзка с чл. 109 от Закона за обществените поръчки и 

утвърден доклад за резултатите от работата на комисията, назначена със заповед № 1015-08-

153 / 21.11.2016 г. и изменена със заповед № 1015-08-163 / 22.12.2016 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 10.10.2016 г. 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.  

 

О Б Я В Я В А М: 

 

І. Класираните участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите 

на ТП на НОИ - Кърджали” съгласно представените документи и цена, които съответстват 

на предварително обявените от Възложителя условия, както следва: 

 

  На първо място: „АТС - България” ООД гр.София 
       Мотивите: 

           Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и 

участникът е представил всички необходими документи и информация. Стойността на 

предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 578,49 лв. /десет хиляди 

петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС не надвишава 

прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя в размер на 15 000,00 лв. 

/петнадесет хиляди лева/ без ДДС и представлява най-ниската предложена цена за 

изпълнението й.  

 

             На второ място: „Офис Експрес Сървис” АД гр. Варна 
 Мотиви: 
 Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и 

участникът е представил всички необходими документи и информация. Стойността на 

предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 11 102,50 лв. /единадесет 

хиляди сто и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС не надвишава прогнозната стойност на 



 

поръчката, определена от Възложителя в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без 

ДДС и представлява втората по големина най-ниска предложена цена за изпълнението й.  

 

       На трето място: „Сиенсис” АД гр. София 
            Мотиви: 
 Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и 

участникът е представил всички необходими документи и информация. Стойността на 

предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 11 835 лв. /единадесет 

хиляди осемстотин тридесет и пет лева/ без ДДС не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката, определена от Възложителя в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без 

ДДС и представлява третата по големина най-ниска предложена цена за изпълнението й.  
 

 На четвърто място: „Ронос” ООД гр. София 
       Мотиви: 

    Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и 

участникът е представил всички необходими документи и информация. Стойността на 

предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 14 148 лв. /четиринадесет 

хиляди сто четиридесет и осем лева/ без ДДС не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката, определена от Възложителя в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без 

ДДС и представлява четвъртата по големина най-ниска предложена цена за изпълнението й.   

 

ІІ. За Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за 

принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали” участника 

класиран на първо място - „АТС - България” ООД гр.София    

 

ІІІ. Отстранени участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на 

ТП на НОИ - Кърджали”: 
 

„Селлекс“ ООД – гр.София 
Мотиви: 
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия на поръчката, а именно: 
 На основание чл.56, ал. 2 от ППЗОП, комисията е разгледала Техническите 

предложения на всеки от участниците за съответствието им с предварително обявените от 

Възложителя условия и е установила, че Техническото предложения за изпълнение на 

поръчката на участника „Селлекс“ ООД – гр.София  не отговаря на обявените от 

Възложителя условия. Към техническото си предложение, участникът „Селлекс“ ООД – 

гр.София е представил декларация за съответствие, в която посочва, че при изпълнение на 

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

участникът е приложил и таблица, в която описва вида на консумативите, които ще доставя 

при изпълнение на поръчката. В техническите спецификации, неразделна част от 

документацията към поръчката, Възложителят 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. Заложените в документацията за участие изисквания са задължителни за 

участниците с цел осигуряване на условия за равнопоставеност на всички участници в 



 

процедурата. От приложените от участника документи, комисията не е могла 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. 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за 

обществените поръчки участникът „Селлекс“ ООД – гр.София се отстранява от процедурата, 

тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от Възложителя 

условия на поръчката. 

 

Кооперация „Панда” - гр. София 
Мотиви: 

 В хода на разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Комисията е 

извършила проверка за наличие на ценово предложение, което е с над 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници и е 

установила наличие на такова по отношение на участника Кооперация „Панда” - гр. София.  
С писмо № 1028-08-19#1/16.12.2016 г., Комисията е уведомила участника Кооперация 

„Панда“ - гр. София, че ценовото му предложение е с над 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на ценовите предложения на останалите участници в процедурата и на 

основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки му е предоставила възможност в 

срок от 5 дни от получаване на писмото да представи подробна писмена обосновка относно 

начина на образуване на ценовото предложение, съдържащо се в неговата оферта. Цитираното 

писмо е било получено от участника на 19.12.2016 г. 

До указания от комисията срок (в случая до 27.12.2016 г. вкл.) участника Кооперация 

„Панда“ - гр. София не е представил писмена обосновка за начина на образуване на неговото 

ценово предложение.  
С оглед императивната разпоредба на чл. 107, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

участникът Кооперация „Панда“ - гр. София се отстранява от процедурата, тъй като не е 

представил в срок обосновката по чл.72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 
 

 

На основание чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение 

да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата и да се публикува заедно с 

протоколите и окончателният доклад на комисията в профила на купувача на адрес: 
https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar към електронна преписка № 08-2016-1015-08-118. 

 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото Решение може да бъде 

обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 

получаването му. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на 

конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва. 

 

 

 

 

        ВЪЗЛОЖИТЕЛ,     * 

                                                   ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - КЪРДЖАЛИ: 
                  /СВИЛЕНА  *  ЯНЧИНА/ 
 

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

https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar

