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ПРОТОКОЛ
от

* 27 януари 2017г. за дейността на комисията назн ачена по реда чл.97, ал.1 от ППЗОП,
назначена със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ГгГУ - Варна № РД-06-263/27.01.2017г. 
за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на 

участниците в обществена поръчка с ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава 
^  двадесет и шеста от ЗОП/ събиране на оферти с обява № РД-21-20/16.01.201 с

предмет "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат 
CANON IR C7260I” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 5032 3000 
„Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства“/, открита с 

публикуването й в профила на купувача йа 
16.01.2017г. /ГО 9060662 и ГО 9060851/.

В 09:00 часа на 27 януари 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен блок -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното 
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:

1. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева -  член -  юрисконсулт в ИУ -  Варна;

■ 3. инж. Николай Гочев -  член -  Ръководител сектор "Аудио-визуални,
,» * телекомуникационни и осигурителни системи” в ИУ-Варна. ;

До 16.30 часа на 26.01.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в 
Регистъра на обществените поръчки 2 /две/ оферти в запечатани и непрозрачни 
опаковки както следва:

1. „Темпус 2000“ ООД с вх.№ 46.1./23.01.2017г. от 16.25ч.
2. „Кантек“ ЕООД с вх.№ 46.2./26.01.2017г. от 13.00ч.

На основание чл.97, ал.З от ППЗОП в залата присъства Тодор Руменов Добрев -  
управител на „Темпус 2000“ ООД -  участник в обществената поръчка.

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед на Зам.-ректора 
„ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-263/27.01.2017г. и оповести, че е получил от Ректората 
(стая 209) 2 /два/ броя оферти от „Темпус 2000“ ООД и „Кантек“ ЕООД, което 
обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП 
към Регистъра на подадените оферти.
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Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че никой от предадените опаковки не е разпечатана, не е с 
нарушена цялост и има записан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на 
документите съгласно Регистъра на подадените оферти.

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Ценови параметри, бяха 
в запечатани, непрозрачни пликове в рамките на опаковката на офертата, които бяха 
разпечатани и бяха оповестени, както следва:
„Темпус 2000“ ООД предлага за Canon IR C7260i за цветно изображение 0,138лв. /нула 
цяло сто тридесет и осем хилядни лева/ без вкл. ДДС и за Canon IR C7260i за черно - 
бяло изображение 0,11лв. /нула цяло и единадесет стотни лева/ без вкл. ДДС. Сбор на 
единичните цени за отпечатване на изображение с формат А4 0,248лв. /нула цяло 
двеста четиридесет и осем хилядни лева/ без вкл. ДДС. ,
„Кантек“ ЕООД предлага за Canon IR C7260i за цветно изображение 0,127лв. /нула 

цяло сто двадесет и седем хилядни лева/ без вкл. ДДС и за Canon IR C7260i за черно - 
бяло изображение 0,050лв. /нула цяло и пет стотни лева/ без вкл. ДДС. Сбор на 
единичните цени за отпечатване на изображение с формат А4 0,177лв. /нула цяло сто 
седемдесет и седем хилядни лева/ без вкл. ДДС.

На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията и Тодор 
Руменов Добрев -  управител на „Темпус 2000“ ООД -  участник в обществената 
поръчка -  подписаха „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участника „Кантек“ ЕООД.

На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участника „Темпус 2000“ ООД. ■

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по 
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.

В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с 
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на 
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните 
констатации:

1. офертата на „Темпус 2000“ ООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинал):
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по 

образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение Ъ! (оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за 
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 4/ (оригинал);

- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (оригинал);
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- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ {оригинал).

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);

- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Темпус 2000“ ООД.

2. офертата на „Кантек“ ЕООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по 

образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 31 (оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за 
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 4/ (оригинал);

- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал. 1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (оригинал);

- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 11 (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ (оригинал).

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);

- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Кантек“ ЕООД.

Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане на 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация“ и до оценка на „Ценовите параметри“ на участниците „Темпус 2000“ 
ООД и „Кантек“ ЕООД.

1. „Темпус 2000“ ООД по оферта с вх.№ 46.1./23.01.2017г. от 16.25ч.

. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация включва:
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1. Извършване на пълно абонаментно обслужване, включващо поддръжка и 
ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I.

2. Срок за реакция (регистрация на повредата) след уведомяване от страна 
на Възложителя - до 1 /един/ час в рамките на работното време на Възложителя -  8,GO- 
16, ЗОч.

3. Срок за отстраняване на повредата и доставка на всички консумативи и 
консумативни части и тяхната подмяна - до 5 /пет/ работни дни.

4. При невъзможност за отстраняьане на повредата в дефектирало 
устройство в рамките на срока осигуряване на оборудване за отпечатване на спрените 
от производство книги, учебници и др., със същото качество, като заплащане става при 
същите условия и цени, съгласно ценовите параметри.

5. Потвърждаване, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката.

6. Гарантиране, че участникът е в състояние да изпълни качествено 
поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Темпус 2000“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2. „Кантек“ ЕООД по оферта с вх.№ 4б.2./26.01.2017г. от 13.00ч.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация включва:

1. Извършване на пълно абонаментно обслужване, включващо поддръжка и 
ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I.

2. Срок за реакция (регистрация на повредата) след уведомяване от страна 
на Възложителя - до 1 /един/ час в рамките на работното време на Възложителя -  £,00- 
16,ЗОч.

3. Срок за отстраняване на повредата и доставка на всички консумативи и 
консумативни части и тяхната подмяна - до 5 /пет/ работни дни,

4. При невъзможност за отстраняване на повредата в дефектирало 
устройство в рамките на срока осигуряване на оборудване за отпечатване на спрените 
от производство книги, учебници и др.; със същото качество, като заплащане става при 
същите условия и цени, съгласно ценовите параметри.

5. Потвърждаване, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката.

6. Гарантиране, че участникът е в състояние да изпълни качествено 
поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Кантек“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

Комисията няма основание да прави проверка за съотношението на предложената 
от всеки един от участниците цена със средната стойност на ценови параметри на 
останалите участници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО. ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА 
УЧАСТНИЦИТЕ

Съгласно гореизложеното и на основание т.25 от описанието на обществената 
поръчка, касаеща оценяването на икономически най-изгодната оферта по критерии за
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възлагане най-ниска цена /чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията класира участниците както следва:

1. „Кантек“ ЕООД
2. „Темпус 2000“ ООД

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да 
бъде предложено сключване на договор с предмет "Абонаментно поддържане и ремонт 
на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I” на „Кантек“ ЕООД с ЕИК по 
БУЛСТАТ 131179591, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника.

Настоящият протокол е съставен на 30 януари 2017г. и съгласно чл.97, ал.4 от 
ППЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

1. Владимир Новаков

2. Андрияна Андреева

3. Николай Гочев
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