


1. „ОФИС  EKCПPEC СЪРВИС" АД, с  вх. №  OПИ-61-1 /2019г.; 
27.09.2019 г.: 14:11ч.; 

2. „ОФИС  КОНСУМАТИВИ" ООД, с  вх. №  OПИ-б  1-2/2019г.; 
30.09.20 19 г.: 09:18ч.; 

3. „КООПЕРАЦИЯ  ПАНДА", с  вх. №  OПИ-61-3/2019г.; 
30.09.2019 г.: 16:О3ч.; 

B изпълнение  на  чл. 51, an. 8 от  ППЗOП  след  получаване  на  списъка  
с  участниците, членовете  на  Комисията  подписаха  декларации  относно  
изискванията  на  чл. 103, an. 2 от  ЗOП  - приложения  към  настоящия  
протокол. 

При  отварянето  на  офертите, на  публичното  заседание  не  
присъстваха  представители  на  търговските  дружества. 

Това  бе  отразено  в  списък  на  участниците, който  се  подписа  от  
членовете  на  Комисията, представлява  приложение  към  настоящия  
протокол  и  е  неразделна  част  от  нero. 

Заседанието  на  комисията  ще  се  проведе  в  следния  диевен  ред: 

1. Отваряне  на  опаковките  с  офертите  no реда  на  чл. 97, an. 3 от  
ППЗOП  no реда  на  тяхното  постьпване  в  публично  заседание; 

2. Разглеждане  и  оценка  на  офертите, в  съответствие  с  изискванията, 
посочени  от  Възложителя  в  обявата  на  закрито  заседание; 

3. Класиране  на  участниците  no обявения  от  Възложителя  критерий  
„най-ниска  цена". 

Ho т.1 от  дневния  ред: 
Пристьпи  cc към  преглед  на  офертите  относно  спазване  на  

изискванията  за  форма  и  срок  на  подаване. Констатира  се, че  офертите  са  
подадени  в  определения  от  Възложителя  срок. След  проверка  на  
опаковките  за  съответствие  с  изискванията  на  Възложителя, cc установи, 
че  всички  oпaкoвки  са  непрозрачни, запечатани  и  с  ненарушена  цялост  и, 
че  върху  тях  са  посочени  необходимите  реквизити, съгласно  указанията  в  
обявата. 

1. Комисията  установи, че  офертата  на  „ОФИС  EKCПPEC СЪРВИС" 
АД, е  представена  в  един  запечатан, жълт, непрозрачен  с  ненарушена  
цялост  nnuK, c вх. №  OПИ-61-1 /2019г.; 27.09.20 19 г., след  което  cc 

пристьпи  към  отварянето  й. 
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Ho т. 2 от  дневния  ред: 
Комисията  продължи  своята  работа  с  разглеждане  и  оценка  на  

офертите, в  съответствие  с  изискванията, посочени  от  Възложителя  в  
обявата. 

Комисията, след  обстоен  преглед  на  представените  документи  с  
офертите  на  участниците, установи  следното: 

Участникът  „ОФИС  EKCПPEC СЪРВИС" отговаря  частично  на  
поставените  от  Възложителя  условия. B документацията  към  офертата  не  е  
декларирано  обстоятелството  за  наличие  на  валиден  сертификат  за  
съответствие  на  системата  за  управление  на  качеството  със  стандарт  БДС  
EN ISO 9001:2015 или  еквивалентен. Липсват  и  технически  параметри  и  
снимков  материал  на  предложените  в  офертата  офис  стол  - 
директорски /президентски  и  метална  количка  със  стабилна  дръжка. 

B тази  връзка  на  основание  чл. 67, ал.5 от  ЗOП  и  чл. 97, an. 5 от  
ППЗOП  е  отправена  писмена  покана  до  участника  да  уточни  притежава  ли  
горепосочения  сертификат  за  управление  на  качеството  и  да  предостави  
документи, чрез  които  се  доказва  съответствието  с  техническата  
спецификация. 

Участникът  „ОФИС  КОНСУМАТИВИ", отговаря  на  поставените  от  
Възложителя  условия, както  и  на  изискванията  за  техническите  и  
професионални  способности, на  които  трябва  да  отговарят  участниците  в  
обществената  поръчка, като  в  офертата  са  приложени  всички  документи, 
съгласно  изискванията  на  Възложителя. 

Поради  изложеното  комисията  взе  решение, че  допуска  до  следващ  
етап  участника  „ОФИС  КОНСУМАТИВИ". 

Участникът  „КООПЕРАЦИЯ  ПAHДA", отговаря  частично  на  
поставените  от  Възложителя  условия. B документацията  към  офертата, 
Комисията  установи  несъответствие  между  посочените  технически  
параметри  и  предоставения  снимков  материал  на  метална  количка  със  
стабилна  дръжка. 

Ha основание  чл. 97, an. 5 от  ППЗOП  е  отправена  писмена  покана  до  
участника  да  предостави  доказателства  за  съответствие  с  техническата  
спецификация . 

След  обсъждане  Комисията  реши  да  продължи  своята  работа  на  
28.10.20 19 г. от  09:00 часа. 
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Комисията  разгледа  предоставените  с  вх. №  OПИ-61/2019г. от  
22.10.2019 г. допълнитслни  документи  на  „Офис  Експрес  Сървис" AД  и  
установи  следното: 

- 	Завереното  „вярно  с  оригинала" копие  от  предоставен  
сертификат  за  съответствие  на  системата  за  управление  на  качеството  със  
стандарт  БДC EN ISO 9001:2015 е  валидно  и  отговаря  на  изискванията  на  
Възложителя; 

- 	Предоставените  технически  параметри  и  снимков  материал  на  
офис  стол  - директорски/президентски  отговарят  на  изискванията  на  
Възложителя; 

- 	Относно  предоставените  технически  параметри  за  метална  
количка  със  стабилна  дръжка, комисията  констатира, че  в  описанието  
предоставено  от  участника, липсват  странични  прегради  на  трите  рафта  на  
количката, съгласно  техническата  спецификация, a именно  ,,..... два  от  
рафтовете  са  с  външна  рамка  от  6 до  8 см. за  задържане  на  документите  
при  пренасяне, a най-горния  е  с  външна  рамка  от  12 до  18 см." 

Поради  тази  причина  предложената  метална  количка  със  стабилна  
дръжка  не  отговаря  на  определената  от  Възложителя  техническа  
спецификация. 

Предвид  горното, комисията  единодушно  реши, да  не  допусне  
участника  „Офис  Експрес  Сървис" AД  до  етап  класиране  на  участниците  
no обявения  от  Възложителя  критерий  „най-ниска  цена". 

Комисията  разгледа  предоставения  с  вх. №  01114-61/2019 г. от  
22.10.2019 г. документи  на  „КООПЕРАЦИЯ  ПАНДА" и  установи  
следното: 

Видът  на  количката  изобразен  на  допълнително  предоставения  от  
участника  снимков  материал  се  различава  значително  от  първоначално  
предложения. Налице  е  несъответствие  между  техническо  предложение  в  
офертата  на  участника  и  предоставения  снимков  материал  на  количка  със  
стабилна  дръжка, в  който  липсват  странични  прегради  на  трите  рафта  на  
количката, съглаено  заложените  изискванията  на  Възложителя  в  тръжната  
документация , a именно  ,,..... два  от  рафтовете  са  с  външна  рамка  от  6 до  8 

см. за  задържане  на  документите  при  пренасяне, a най-горния  е  с  външна  
рамка  от  12 до  18 см." 
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