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П Р О Т О К О Л №5
На 04.10.2018 г. в 11:00 ч. в стая 20 на Ректората, комисия, назначена със Заповед
№РД 40-101/ 28.06.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за разглеждане,
оценка и класиране на подадени оферти за участие в открита процедура по ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, тонери,
канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции:
1.
Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;
2.
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства;
3.
Доставка на канцеларски материали;
4.
Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника;
5.
Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки, открита с Решение РД 40-76 от 22.05.2018 г. и с уникален
номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0008
в състав:
Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки”;
Членове:
1. Георги Божанин – в.и.д. Главен Мениджър на Софийски университет "Св.
Климент Охридски"
2. Изабела Маринова – адвокат
3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4. Ростислава Куцарова– специалист в отдел „Обществени поръчки“;
На предходното си заседание, Комисията изготви доклад по Обособени
позиции №2, 3 и 5, който предаде на Възложителя за утвърждаване и вземане на
решение. На сегашното заседание, комисията ще продължи работата си по Обособени
позиции №1 и 4, като разгледа допълнително представените документи от участник
„Плесио Компютърс“ ЕАД.
Членовете на комисията констатираха, че в рамките на указания на участника
срок за представяне на документи - попълнен коректно ЕЕДОП, разписан в Протокол
№4, такива се представени от:

№
1.

УЧАСТНИК
„Плесио Компютърс“ ЕАД

Вх. №, дата на подаване
72-00-1826 / 03.10.2018 г.

След установяването, че участникът е депозирал допълнително изискания от
него нов ЕЕДОП по Обособени позиции №1 и №4, в указания вид и начин на
представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП
пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи както следва:
1. „Плесио Компютърс“ ЕАД - допълнителни документи с вх. №72-00-1826
/ 03.10.2018 г. по Обособени позиции №1 и №4
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол № 4 от 19.09. 2018 г.., Участникът е представил следните документи:
- еЕЕДОП на Константинос Герардос за Обособени позиции №1 и №4
- еЕЕДОП на Георгиос Герардос за Обособени позиции №1 и №4
- еЕЕДОП на Николай Тотов за Обособени позиции №1 и №4
- еЕЕДОП на Йоанис Сарулидис за Обособени позиции №1 и №4
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от лицата Константинос Герардос, Георгиос Герардос, Николай Тотов и Йоанис Сарулидис
чиито капацитет се използва за доказване критериите за подбор на „Плесио
Компютърс“ ЕАД, комисията констатира следното:
Участникът е представил правилно и коректно попълнен и валидно подписан
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в съответствие с
изискванията на ЗОП и условията на документацията за участие на възложителя.
Комисията не установи несъответствия, липси или непълноти на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор по Обособена позиция №1 и №4.
С оглед на гореизложените констатации, Комисията счита, че „Плесио
Компютърс“ ЕАД отговаря на поставените от Възложителя критерии и не са налице
основания за неговото отстраняване по Обособени позиции №1 и №4.
С оглед изложеното и въз основа на избрания критерий „най-ниска цена“
комисията извърши следното КЛАСИРАНЕ
Обособена позиция № 1 Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия
1.
„Офис експрес сървис“ АД
2.
„Плесио Компютърс“ ЕАД
Обособена позиция № 4 Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника
1.
„Плесио Компютърс“ ЕАД
2.
Кооперация „Панда“
Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класираните на
първо място участници по съответните обособени позиции.
Обособена позиция № 1 Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия
1.
„Офис експрес сървис“ АД
Обособена позиция № 4 Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника
1.
„Плесио Компютърс“ ЕАД

За работата си по Обособени позиции №1 и 4, Комисията ще изготви доклад,
който ще предаде на Възложителя за утвърждаване и вземане на решение.
Настоящият протокол е съставен и подписан на 05.10.2018 г. от комисията в състав:
Петър Станулов

............................................................

Георги Божанин

............................................................

Изабела Маринова

.............................................................

Ростислава Куцарова

..............................................................

Николина Вълканова

..............................................................

От документа са заличени лични данни на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.

