ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на обособена позиция № 1
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0043
№ РД 24-..... /V....... от

..... 2019 г.

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал.
6, предл. П-ро от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с открита
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община
Велико Търново по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в
списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” и
Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника”, открита с
Решение № РД 24-108 от 23.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано
Обявление за поръчка с ID 874816 на дата 26.10.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки
на АОП и публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация и обявление за изменение или допълнителна информация с ID 877384 на дата
12.11.2018 г. в РОП, с уникален номер 00073-2018-0043, с адрес на профила на купувача на
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624 и прогнозна
стойност на поръчката 390 000,00 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както
следва:
- Обособена позиция № 1 - 166 000,00 лв. без ДДС
- Обособена позиция № 2 - 74 000,00 лв. без ДДС
- Обособена позиция № 3 - 150 000,00 лв. без ДДС

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2,
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
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11.1. Обект на поръчката - Доставки;

IL2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община
Велико Търново по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по
чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” и
Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника”

IL3. Кратко описание на поръчката:
Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико
Търново по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 включва доставката на различни видове канцеларски
материали, съгласно Приложение № 1 към Техническата спецификация;
Обособена позиция № 2 включва доставката на канцеларски материали, които попадат
в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към Техническата
спецификация;
Обособена позиция № 3 включва доставката на оригинални и съвместими консумативи
за офис-техника (касети с тонер, касети с мастило и други), съгласно Приложение № 3.1 и
Приложение № 3.2 към Техническата спецификация.
Доставките са периодични и се изпълняват след предварителни заявки в зависимост от
конкретните потребности на общинска администрация и второстепенните разпоредители с
бюджет към Община Велико Търново. Възложителят чрез свой представител възлага видовете
и количествата канцеларски материали. Стоките, обект на доставката, заедно с изискванията
на Възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики,
единица мярка и прогнозно количество за период от една година, са подробно изброени в
Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3.1 и Приложение № 3.2 към
Техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база
предходен период, поради което Възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали,
съобразно нуждите си.
Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени
позиции.
Стоките, предмет на доставка по обособена позиция № 2, са включени в списъка по чл.
12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което обособена позиция № 2 е запазена за специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП във връзка с
чл. 80 от ППЗОП. В настоящата процедура за възлагане на поръчката по Обособена позиция №
2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако
няма допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания.

IL4, Общ терминологичен речник (CPV): 30100000
Описание: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри,
принтери и мебели
П.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
111.1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-108 от 23.10.2018 г. на Кмета на
Община Велико Търново. С Решение № РД 24-111 от 08.11.2018 г. за одобряване на обявление
за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна
информация, публикувано с ID 877384 на дата 12.11.2018 г. в РОП, се удължава срока за
получаване на оферти и се променя датата за отваряне на офертите, както и се предоставя
2

информация за изменение в документацията за обществена поръчка, публикувана на профила
на купувача на Община Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0043.
IV. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата за обособена позиция № 1
„Доставка на канцеларски материали“ следните участници и оферти:

IV. 1. Оферта е вх. № 5300-1460-1 от 30.11.2018 г., 11:10 ч., на „Офис консумативи”
ООД, ЕИК: 201417931, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район
Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 6 - а, с адрес за кореспонденция: гр. Търговище, 7700,
бул. „Георги Бенковски“ № 1, тел.: 601/ 67058, факс: 601/ 91073, e-mail:
office_tr@okoffice.bg, лице за контакти: Павел Стоянов, подадена за обособена позиция №
1 „Доставка на канцеларски материали”.

Правно основание - чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване:
Мотивите, отразени в протокол № 3 от 09.01.2019 г. и доклада от работата на
комисията, както следва:

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение за обособена
позиция № 1, комисията се е обединила единодушно, че е налице несъответствие на офертата с
предварително обявените условия и е решила да предложи участника за отстраняване при
следните мотиви:
1) В документацията за обществена поръчка, раздел I, т. 9.2.4 от техническата
спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, са посочени
изискванията към техническите характеристики на копирната хартия, формат А4 и формат АЗ,
посочена под № 1 и № 2 от Приложение № 1 към техническата спецификация, както следва:

Показател

Маса на единица площ
CIE Белота, D65/10 (+UV)
Непрозрачност %

Съдържание на влага %
Дебелина
ISO Степен на белота (Яркост)
Грапавост

Стандарти или
еквивалент
гр/м2
БДС EN ISO 536
единици белота ISO 11475
%
БДС ISO 2471
%
БДС EN ISO 287
микрометри БДС EN ISO 534
%
БДС ISO 2470-1
мл/мин
БДС 17367

Мерна единица

Изискване

80 ±3
Min. 143
Min. 91

Max. 5,2
Min. 102
Min. 90
Средно от двете
страни 220 ±50

Съгласно същия раздел от техническата спецификация за обособена позиция № 1 в
Образец № 2.1 А - приложение към техническото предложение, всеки участник посочва
техническите параметри на предлаганата от него копирна хартия, с които удостоверява
съответствие с посочените по-горе изисквания.
В Образец № 2.1 А участникът е представил следната информация за артикул № 1 и
артикул № 2 от Приложение № 1 към техническата спецификация:
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№ по
ред

Артикул

Технически характеристики

Мярка

Предложение
Производител /марка/,
технически характеристики* на
предложения артикул

Кашон

Double А (1991) Public Company Limited /
SMART COPY /
Копирна
хартия SMART COPY A4 Многофункционална хартия,
произведена от 100 % целулозни влакна,
подходяща за всички видове лазерни и
мастиленоструйни принтери, копирни
машини и факс апарати. Идеална за
двустранно копиране и печат.
Формат А4
Грамаж 79.6 ± 0.4 гр.
Клас С +
Белота (С1Е)144±1%
Непрозрачност 95.2 ± 0.9%
Съдържание на влага 4.5 ± 0.10%
Дебелина 106 ± 2 микрометра
Брой листи в пакет 500, кашон - 5 пакета

Кашон

Double А (1991) Public Company Limited /
SMART COPY/
Копирна
хартия SMART COPY A3 Многофункционална хартия,
произведена от 100 % целулозни влакна,
подходяща за всички видове лазерни и
мастиленоструйни принтери, копирни
машини и факс апарати. Идеална за
двустранно копиране и печат.
Формат АЗ
Грамаж 79.6 ± 0.4 гр.
Клас С +
Белота (С1Е)144±1%
Непрозрачност 95.2 ± 0.9%
Съдържание на влага 4.5 ± 0.10%
Дебелина 106 ± 2 микрометра
Брой листи в пакет 500, кашон - 5 пакета

Копирна хартия, формат А4, 80 гр./м2 ± 3

1*

гр./м', произведена от 100% целулозни
влакна,
подходяща за копирни машини,
Копирна хартия, формат А4
лазерни и мастиленоструйни принтери,
както и двустранно копиране, пакет - 500
л.. кашон - 5 пакета

Копирна хартия, формат АЗ, 80 гр./м2 ± 3
гр./м2, произведена от 100 % целулозни
2*

Копирна хартия, формат АЗ

влакна, подходяща за копирни машини,
лазерни и мастиленоструйни принтери,
както и двустранно копиране, пакет - 500
л.. кашон - 5 пакета

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на
участника и условията на поръчката, свързани с изискванията към техническите
характеристики на копирната хартия, формат А4 и формат АЗ, посочена под № 1 и № 2 от
Приложение № 1 към техническата спецификация, а именно:
- Посочените от участника стойности за показател „С1Е Белота“ не отговарят на
минималното изискване на възложителя, което е минимум 143 единици белота, тъй като с
посоченото отклонение от 1 % стойностите за показателя стават: 144 - 1 % = 142,56 единици
белота;
- В техническото предложение на участника, както и в приложените към него
документи, липсват данни за показателите „ISO Степен на белота (Яркост) по БДС ISO
2470-1“ и „Грапавост по БДС 17367“.
2) В документацията за обществена поръчка, раздел I, т. 9.2.5 от техническата
спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, са посочени
изискванията към техническите характеристики на 100 % рециклираната копирна хартия,
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формат А4 и формат АЗ, посочена под № 3 и № 4 от Приложение № 1 към техническата
спецификация, както следва:

Стандарти или
еквивалент
гр/м2
БДС EN ISO 536
единици белота ISO 11475
%
БДС ISO 2471

Показател

Мерна единица

Маса на единица площ
CIE Белота, D65/10 (+UV)
Непрозрачност %
Съдържание на влага %
Дебелина
ISO Степен на белота (Яркост)

Грапавост

%
микрометри
%
мл/мин

Изискване

80 ±3
Min. 90
Min. 90

БДС EN ISO 287
БДС EN ISO 534
БДС ISO 2470-1

Max. 5,2
Min. 101
Min. 70

БДС 17367

Средно от двете
страни 220 ±50

Съгласно същия раздел от техническата спецификация за обособена позиция № 1 в
Образец № 2.1 А - приложение към техническото предложение, всеки участник посочва
техническите параметри на предлаганата от него рециклирана копирна хартия, с които
удостоверява съответствие с посочените по-горе изисквания.
В Образец № 2.1 А участникът е представил следната информация за артикул № 3 и
артикул № 4 от Приложение № 1 към техническата спецификация:
№ по
ред

3*

4*

Артикул

Копирна хартия, 100 %
рециклирана, формат А4

Копирна хартия, 100 %
рециклирана, формат АЗ

Технически характеристики

Копирна хартия, 100 % рециклирана,
формат А4, 80 гр./м2 ± 3 гр./м2, подходяща
за копирни машини, лазерни и
мастиленоструйни принтери, както и
двустранно копиране, пакет - 500 л., кашон
5 пакета

Копирна хартия, формат АЗ, 100 %
рециклирана, 80 гр./м2 ± 3 гр./м2,
подходяща за копирни машини, лазерни и
мастиленоструйни принтери, както и
двустранно копиране, пакет - 500 л., кашон
5 пакета

Мярка

Предложение
Производител /марка/,
технически характеристики* на
предложения артикул

Кашон

PT. РABRIK KERTAS TJIW1 К1М1А/
EXCEL PRO /
Копирна
хартия, 100 % рециклирана, подходяща за
копирни машини, лазерни и
мастиленоструйни принтери, както и за
двустранно копиране и принтиране
Формат А4
Грамаж 80 гр.
Белота (СIE) 91.5
Непрозрачност >91%
Съдържание на влага 4.5 ± 0.5%
Брой листи в пакет 500, кашон - 5 пакета

Кашон

PT. РABRIK KERTAS TJIWI KIM1A /
EXCEL PRO /
Копирна
хартия, 100 % рециклирана, подходяща за
копирни машини, лазерни и
мастиленоструйни принтери, както и за
двустранно копиране и принтиране
Формат АЗ
Грамаж 80 гр.
Белота (CIE) 91.5
Непрозрачност > 91%
Съдържание на влага 4.5 ± 0.5%
Брой листи в пакет 500, кашон - 5 пакета

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на
участника и условията на поръчката, свързани с изискванията към съдържанието на
техническото предложение и техническите характеристики на 100 % рециклираната копирна
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хартия, формат А4 и формат АЗ, посочена под № 3 и № 4 от Приложение № 1 към
техническата спецификация, а именно:

- Съществува разминаване между представената от участника информация за показател
„Маса на единица площ” в Образец №2.1 А и техническата спецификация на копирната
хартия, формат А4 и АЗ с марка Excelpro, представена на стр. 23 от офертата. Разминаването
се изразява в това, че в Образец № 2.1А участникът е посочил грамаж на хартията 80 гр., а в
техническата спецификация „Маса по ISO 536“: 80 ± 4 %. Ако техническата спецификация е
представена от участника като доказателствен документ за предложената от него рециклирана
хартия, то представените в нея данни за показател „Маса на единица площ по БДС EN ISO
536” не отговарят на изискването на възложителя, което е 80 ± 3 гр/м2 (т.е. от 77 гр/м2 до 83
гр/м2), тъй като с посоченото отклонение от ± 4 % стойностите за показателя стават: 80 - 4 % =
76,8 гр/м2 и 80 + 4 % = 83,2 гр/м2.
- В Образец № 2.1 А на участника липсват данни за показателите „Дебелина по БДС
EN ISO 534”, „ISO Степен на белота (Яркост) по БДС ISO 2470-1“ и „Грапавост по БДС
17367“.
- В техническата спецификация, представена на стр. 23 от офертата на участника, за
показател „Дебелина по БДС EN ISO 534” е посочено 102 ± 4, което е под минималното
изискване на възложителя (Min 101), тъй като 102-4 = 98.
- В техническата спецификация, представена на стр. 23 от офертата на участника, за
показател „Грапавост” е посочено < 204, което като стойност отговаря на минималното
изискване, но е сгрешен стандарта, по който се тества хартията, като е посочен стандарт
ISO 11475.
- За показател „ISO Степен на белота (Яркост) по БДС ISO 2470-1“ комисията откри
информация в приложената на стр. 22 техническа спецификация на производителя, но която е
на английски език и за същата няма представен превод, каквото е изискването на
възложителя, съгласно Раздел IV, т. 1.2 от документацията за обществена поръчка.

3) Съгласно документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.3.1, подточка „Б“,
точки 2 и 3:
„2. За всеки артикул по Приложения № 1 или № 2, който предлагат, участниците следва
да посочат: търговска марка и/или производител. За маркираните в жълт цвят и символ (*)
артикули, участниците задължително посочват и подробни технически характеристики,
които трябва да са в съответствие с техническата спецификация и да са представени по
начин, който дава възможност да се установи степента на съответствие на предложените
параметри спрямо изискванията на възложителя. (Изискването е относимо към обособени
позиции № 1 и №2).
3. Техническите изисквания (характеристики), посочени в Приложения № 1 или № 2
към техническата спецификация, са задължителни минимални изисквания към
предлаганите артикули. Предлаганите от участниците видове канцеларски материали трябва
да съответстват на посочените в колона „Технически характеристики“ от Приложения № 1 или
№ 2 числови стойности за размери, количество, обем, формати, цвят или друго. (Изискването
е относимо към обособени позиции № 1 и № 2)2'
В Образец № 2.1 А участникът е представил следната информация за артикул № 83 и
артикул № 158 от Приложение № 1 към техническата спецификация:

6

№ по
ред

Артикул

Технически характеристики

Химикалка обикновена /връх 0,7-0,8 мм/,
грип зона на захващане, предотвратяваща
Химикалка обикновена, грип изплъзване на химикала и способстваща за
83*
зона за захващане, 1 бр.
комфорт при писане, да се предлага в
минимум 3 цвята на писане /син, черен,
червен/

158* Телбод, мин. 20 листа

Телбод машинка с метален корпус,
отварящо се рамо, за мин. 20 листа, размер
на телчетата 24/6 мм

Мярка

Брой

Брой

Предложение
Производител /марка/,
технически характеристики* на
предложения артикул
Yiwu Wenyuan Stationery Co. Ltd /
HOURGLASS ERGO HG(G) MTBL /
Химикалка автоматична /връх 0,7 мм/,
сменяем пълнител, грип зона за
захващане, предотвратяваща изплъзване
на химикала и способстваща за комфорт
при писане. С възможност за доставка на
3 различни цвята на писане - син, черен,
червен

Yiwu Wenyuan Stationery Co. Ltd / OFFIM
CY2300 / Телбод машинка c пластмасов
корпус, метално тяло, отварящо се рамо,
за 25 листа, размер на телчетата 24/6 мм

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на
участника и условията на поръчката, свързани с изискванията към техническите
характеристики на артикулите, посочени под № 83 и № 158 от Приложение № 1 към
техническата спецификация, а именно:
- За артикул № 83 участникът е следвало да предложи обикновена химикалка, а той
предлага автоматична химикалка.
- За артикул № 158 участникът е следвало да предложи телбод с метален корпус, а той
предлага телбод с пластмасов корпус.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - при подготовка на офертите участниците са длъжни
да спазват изискванията на възложителите.
Заключението на комисията е, че участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, посочени в раздел I, т. 9.2.4 и т. 9.2.5 от
техническата спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ и
в раздел IV, т. 2.3.1, подточка „Б“, точки 2 и 3 от документацията за обществена поръчка.
С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно е предложила за
отстраняване участника „Офис консумативи” ООД за обособена позиция № 1 на основание чл.
107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

IV.2. Оферта с вх. № 39-78-9 от 30.11.2018 г., 11:23 ч., на Кооперация „Панда“,
ЕИК: 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост,
бул. „Цариградско шосе“ № 139, тел.: 02/ 9766 896, факс: 02/ 9766 879, e-mail:
zop@officel.bg, лице за контакти: Христо Костов, подадена за обособена позиция № 1
„Доставка на канцеларски материали“.
Правно основание - чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване:
Мотивите, отразени в протокол № 3 от 09.01.2019 г. и доклада от работата на
комисията, както следва:

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение за обособена
позиция № 1, комисията се обединила единодушно, че е налице несъответствие на офертата с
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предварително обявените условия и
ОТСТРАНЯВАНЕ при следните мотиви:

реши

ДА

ПРЕДЛОЖИ

УЧАСТНИКА

ЗА

1) в документацията за обществена поръчка, раздел I, т. 9.2.4 от техническата
спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, са посочени
изискванията към техническите характеристики на копирната хартия, формат А4 и формат АЗ,
посочена под № 1 и № 2 от Приложение № 1 към техническата спецификация, както следва:

Показател

Мерна единица

Стандарти или
еквивалент

Маса на единица площ
CIE Белота, D65/10 (+UV)
Непрозрачност %

гр/м2
БДС EN ISO 536
единици белота ISO 11475
%
БДС ISO 2471
Съдържание на влага %
%
БДС EN ISO 287
Дебелина
микрометри БДС EN ISO 534
ISO Степен на белота (Яркост)
%
БДС ISO 2470-1
Грапавост
мл/мин
БДС 17367

Изискване
80 ±3
Min. 143
Min. 91

Max. 5,2
Min. 102

Min. 90
Средно от двете
страни 220 ±50

Съгласно същия раздел от техническата спецификация за обособена позиция № 1 в
Образец № 2.1 А - приложение към техническото предложение, всеки участник посочва
техническите параметри на предлаганата от него копирна хартия, с които удостоверява
съответствие с посочените по-горе изисквания.

В Образец № 2.1 А участникът е представил следната информация за артикул № 1 и
артикул № 2 от Приложение № 1 към техническата спецификация:
№
по

Предложение

Артикул

Технически характеристики

Мяр-ка

рел

Производител /мар ка/,
технически характеристики* из предложения
артикул

Fabriano - Копирна хартия, формат А4 -

Копирна хартия, формат А4, S0.2 гр./м2 13

гр./и2, CIE Белота, D65/10 (+UV) ISO 11475I47+-1; Непрозрачност % БДС ISO 2471 -$2,9+
Копирна хартия, формат А4, 80 гр./м1* 3 гр./м2 ,

0,9; Съдържание на влага % БДС F.N ISO 287 •
4,82з-0,06; Дебелина БДС EN ISO 534 - НИ+-1;

произведена err 160 % целулозни влакна, подходя ща

1*

Копирна хартия, формат А4

38 копирни машини, лазерни и мастиленоструйни
принтери, както н двустранно копиране, пакет -500
л., кантон - 5 пакета

Кашон

ISO Степен на белота (Яркост) БДС ISO 2470-1

95.1+-О,О9; Грапавост БДС 17367 - средно
223; произведена от 100 % целулозни влакна,
подходяща за копирни машини, лазерни н
настнлснтктруйнн принтери, както и
двустранно копиране, пакет - 500 л , кашон - 5

пакета
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t

Fabriano - Копирна хартия, фориат АЗ Копирна хартия, формат АЗ, 80,2 гр7м2 ± 3
rpAi2,CIEБелота, D6540(iUV)lS/O 11475-

147+-I; Непрозрачност % БДС ISO 2471 ■ 92.9»
Копирна хартия, форм in АЗ, 80 гр./хГ ± 3 гр./м’,

0.9; Съдържание на алага % БДС EN ISO 28-7 •
4,82+41,06; Дебелина БДС EN 1 SO J34 - 102 * -1;

произведена от 100 % целулпхни ядакНЙ, ПОДХОДЯ 1113
2♦

Копирна хартия, формат АЗ

за копирни машини, лазерни и мм-гилсноструйни

Кашон

принтери, капо и двустранно копиране, пакет • 500
л„ каш ом - 5 пакета

ISO Степен на белота (Яркост) БДС ISO 2470-1
95.1М.09; Грапавост БДС 17367 - средно

223;, произведена от 100 % целулозни влакна,
пощходяша за копирни машини, лазерни н
мастиленоструйни принтери, както и
двустранно копиране, пакет • 500 л., кашон ■ 5
лзакста

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на
участника и условията на поръчката, свързани с изискванията към техническите
характеристики на копирната хартия, формат А4 и формат АЗ, посочена под № 1 и № 2 от
Приложение № 1 към техническата спецификация, а именно:

- Посочените данни за показател „Маса на единица площ” не отговарят на
изискването на възложителя, което е 80 ± 3 гр/м2 (т.е. от 77 гр/м2 до 83 гр/м2), тъй като с
посоченото отклонение от ± 3 стойностите за показателя стават: 80,2 + 3 = 83,2 гр/м2.
- Посочените данни за показател „Дебелина” не отговарят на изискването на
възложителя, което е минимум 102 микрометра, тъй като с посоченото отклонение от ± 1
стойностите за показателя стават: 102 - 1 = 101 микрометра.
2) Съгласно документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.3.1, подточка „Б“,
точка 2:
„2. За всеки артикул по Приложения № 1 или № 2, който предлагат, участниците
следва да посочат: търговска марка и/или производител. За маркираните в жълт цвят и
символ (*) артикули, участниците задължително посочват и подробни технически
характеристики, които трябва да са в съответствие с техническата спецификация и да са
представени по начин, който дава възможност да се установи степента на съответствие на
предложените параметри спрямо изискванията на възложителя. (Изискването е относимо към
обособени позиции № 1 и№ 2).

В Образец № 2.1 А участникът е представил следната информация за артикул № 249 от
Приложение № 1 към техническата спецификация:
№
по
ред

Артикул

249 Флаш памет. 8 GB

Технически характеристики

Мярка

Предложение
Производител /марка/,
технически характеристики* на
предложения артикул

Флаш памет, 8 GB, тип свързване: USB 3.0

Брой

- Флаш памет, 8 GB - Флаш памет, 8 GB,
тип свързване: USB 3.0

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на
участника и условията на поръчката, свързани със задължителното съдържание на
техническото предложение:
- За Артикул № 249 „Флаш памет, 8 GB” липсва информация за търговска марка
и/или производител.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - при подготовка на офертите участниците са длъжни
да спазват изискванията на възложителите.
Заключението на комисията е, че участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, посочени в раздел I, т. 9.2.4 от техническата
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спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, и в раздел IV,
т. 2.3.1, подточка „Б“, точка 2 от документацията за обществена поръчка.
С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно е предложила за
отстраняване участника Кооперация „Панда“ за обособена позиция № 1 на основание чл. 107,
т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
IV. Оферта с вх. № 53-469-1 от 30.11.2018 г., 11:34 ч., на „Офис експрес сървис“
3.
АД, ЕИК: 201380867, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район
Младост, ж.к. „Западна промишлена зона“, ул. „Уста Кольо Фичето” № 17, с адрес за
кореспонденция: гр. София 1220, бул. „История Славянобългарска” № 21, тел.: 02/970
8260, факс: 02/970 8211, e-mail: s.nikolova@officeexpress-bg.com, лице за контакти:
Светломира Николова, подадена за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски
материали“.

Правно основание - чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняване:
Мотивите, отразени в протокол № 3 от 09.01.2019 г. и доклада от работата на
комисията, както следва:
След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение за обособена
позиция № 1, комисията се обединила единодушно, че е налице несъответствие на офертата с
предварително обявените условия и е решила да предложи участника за отстраняване при
следните мотиви:
Съгласно документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.3.1, подточка „Б“,
точки 2 и 3:
„2. За всеки артикул по Приложения № 1 или № 2, който предлагат, участниците следва
да посочат: търговска марка и/или производител. За маркираните в жълт цвят и символ (*)
артикули, участниците задължително посочват и подробни технически характеристики,
които трябва да са в съответствие с техническата спецификация и да са представени по
начин, който дава възможност да се установи степента на съответствие на предложените
параметри спрямо изискванията на възложителя. (Изискването е относимо към обособени
позиции № 1 и № 2).
3. Техническите изисквания (характеристики), посочени в Приложения № 1 или № 2
към техническата спецификация, са задължителни минимални изисквания към
предлаганите артикули. Предлаганите от участниците видове канцеларски материали трябва
да съответстват на посочените в колона „Технически характеристики“ от Приложения № 1 или
№ 2 числови стойности за размери, количество, обем, формати, цвят или друго. (Изискването
е относимо към обособени позиции № 1 и № 2)”

В Образец № 2.1 А участникът е представил следната информация за артикул № 2 от
Приложение № 1 към техническата спецификация:
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№
по
ред

Артикул

Технически характеристики

Копирна хартия, формат АЗ, 80
гр./м" ± 3 гр./м", произведена от
100 % целулозни влакна,
Копирна хартия, формат подходяща за копирни машини,
2*
АЗ
лазерни и мастиленоструйни
принтери, както и двустранно
копиране, пакет - 500 л., кашон 5 пакета

Мярка

Предложение
Производител /марка/,
технически характеристики* на предложения
артикул

Mondi/ Dolphin Everyday; Маса на
единица площ, гр/м2, БДС EN ISO 536 - 80.7 ± 0.4
CIE Белота, D65/10 (+UV), единици белота, ISO
11475- 144±1 Непрозрачност %, БДС ISO 247192.8±0.9
Съдържание на влага %, БДС EN ISO 287 4.86±0.08
Дебелина микрометри, БДС EN ISO 534 - 103± 1
Кашон
ISO Степен на белота (Яркост) %, БДС ISO 2470-1 95.3±0.09
Грапавост , мл/мин, БДС 17367, Средно от двете
страни 247; Копирна хартия, формат А4, 80 гр./м2 ±
3 гр./м2 , произведена от 100 % целулозни влакна,
подходяща за копирни машини, лазерни и
мастиленоструйни принтери, както и двустранно
копиране, пакет - 500 л., кашон - 5 пакета

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на
участника и условията на поръчката, свързани с изискванията към техническите
характеристики на артикул № 2 от Приложение № 1 към техническата спецификация, а
именно:
- За артикул № 2 участникът е следвало да предложи копирна хартия формат АЗ, а той е
предложил, копирна хартия формат А4.

2) Съгласно документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.3.1, подточка „В“,
техническото предложение трябва да съдържа:
,,В) Само за обособена позиция № 1: Заверено копие от сертификат за наличие на
екомаркировка тип I (знак за екомаркировка на базата на множество критерии) на продукта
(например: EU EcoLabel, Blue Angel и др.) или други еквивалентни доказателствени средства
(техническа документация на производителя, писмо от производител или протокол от
изпитване от признат орган) в съответствие с чл. 51, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и съгласно т. 9.2.6 от
Раздел I, т. 9.2 „Техническа спецификация за обособена позиция № 1“.
Когато документът е на чужд език, същият се представя и в превод на български
език.”
Също така, съгласно документацията за обществена поръчка, раздел I, т. 9.2.6 от
техническата спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“,
предлаганата от участниците рециклирана копирна хартия трябва да отговаря на определени
екологични критерии, а именно:
„1. Рециклираната копирна хартия трябва да е произведена изцяло от възстановени
хартиени влакна (включват както рециклирани влакна от отпадъци след потреблението, така
и рециклирани преди потреблението влакна - от фабрики за хартия, познати още като
технологичен отпадък).
Съответствието се доказва с наличието на екомаркировака тип I (знак за екомаркировка
на базата на множество критерии) на продукта (напр.: EU EcoLabel, Blue Angel и др.), ако тя
посочва, че хартията е произведена изцяло от възстановени хартиени влакна. Всякакви други
подходящи доказателствени средства, като например техническа документация на
производителя, писмо от производител или протокол от изпитване от признат орган, също ще
се приемат.
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2. Рециклираната копирна хартия трябва да е избелена изцяло без хлор (TCF) или
поне без свободен хлор (ECF).
Съответствието се доказва с наличието на екомаркироваката на EC (EU EcoLabel) или с
други екомаркировки тип I (знак за екомаркировка на базата на множество критерии) на
продукта (напр.: Blue Angel и др.), изпълняващи горния критерий. Всякакви други подходящи
доказателствени средства, като например техническа документация на производителя, писмо
от производител или протокол от изпитване от признат орган, също ще се приемат.”

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на
участника и условията на поръчката, свързани с изискванията към екологичните критерии, на
които трябва да отговаря рециклираната хартия, посочена под № 3 и под № 4 в Приложение №
1 към техническата спецификация, а именно:
Участникът е представил сертификат Hong Kong Green Label за продукт Excelpro
Recycled Paper, но същият не е представен и в превод, каквото е изискването на възложителя.
Към сертификата е приложено писмо от „Институт по целулоза и хартия” АД, че същият е
аналогичен на Blue Angel и Nordic Swan, но от представената информация не се доказва, че
хартията е произведена изцяло от възстановени хартиени влакна. Различните екологични
сертификати поставят различни критерии относно процента на възстановените влакна в
състава на хартията, т.е. за да се докаже съответствие сертификатът трябва да посочва, че
хартията е произведена изцяло от възстановени хартиени влакна. Тази информация липсва в
представените от участника документи.
За доказване на съответствието участникът е можел да представи също всякакви други
подходящи доказателствени средства, като например техническа документация на
производителя, писмо от производител или протокол от изпитване от признат орган.
Участникът е представил протокол от изпитване, но той се отнася до показателите:
маса, дебелина, белота, непрозрачност, грапавост и съдържание на влага, характеризиращи
хартията, и не съдържа информация относно състава на хартията.
С така представената информация участникът не доказва, че предложената от него
хартия отговаря на екологичния критерий, свързан със състава на рециклираната хартия,
посочена под № 3 и № 4 в Приложение № 1 към техническата спецификация за обособена
позиция № 1.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - при подготовка на офертите участниците са длъжни
да спазват изискванията на възложителите.
Заключението на комисията е, че участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, посочени в раздел I, т. 9.2 „Техническа
спецификация за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, и в раздел IV,
т. 2.3.1, подточка „Б“, точки 2 и 3 от документацията за обществена поръчка.
С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предложила за отстраняване
участника „Офис експрес сървис“ АД за обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 2, б.
„а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
V. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
I.
V.
Описание на самостоятелно обособената позиция, за която се прекратява
процедурата:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали”
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V. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. П-ро от ЗОП, а именно
2.
възложителят прекратява процедурата за обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски
материали” с мотивирано решение, поради това че всички подадени оферти са неподходящи
по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.
V. 3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 1:
За участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособена позиция №
1: „Доставка на канцеларски материали” са постъпили общо 3 оферти, които са отстранени от
участие в процедурата за обособена позиция № 1 на основание чл. чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП,
при мотивите, посочени по-горе и отразени в протокол № 3 от 09.01.2019 г. и доклада на
комисията.
С оглед изложеното, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”
няма допуснати участници, предвид факта, че офертите на участниците са неподходящи по
смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, което дава основание обособена позиция № 1 от
горепосочената процедура да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. П-ро от
ЗОП.

VI. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде изпратен на
участниците в 3-дневен срок от издаването му.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП жалба срещу решението на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от
получаването му. Жалбата хе подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София,
бул. Витоша № 18, с копи/щдо Възложителя.
Контрол по изпълнението на решението ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ
Кмет на Община Вели
Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирек:

Николина Ангелова
Старши експерт в дирекция ОП
Изготвил:
Даниела Дойнова /
Главен експерт в дйрекция ОП

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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