ПРОТОКОЛ № 2
и

Съставен на основание чл. 192 от Закона за обществените поръчки
чл.97,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес 20.11.2017г., в 16.30 часа , се проведе закрито заседание
комисията, определена със Заповед №1422/ 08.09.2017г. на главния секретар
на Върховния административен съд и определено длъжностно лице, на
основание чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед № 1271/14.08.2017г. на
председателя на ВАС, със задача да разгледа, оцени и класира офертите за
изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП,
обявена с Обява Изх.№ 565/25.08.2017г. , с предмет "Доставка на канцеларски
материали за нуждите на Върховния административен съд.“

Комисията започна работа в следния редовен състав:
Председател : Красимира Георгиева – експерт –обществени поръчки
на ВАС.
Членове :
1. Мариана Едрева – експерт- управление на собствеността на ВАС.
2. Мария Кисьова- специалист- складово стопанство на ВАС.
I. Комисията се запозна с Обосновката на „Ронос“ ООД с изх. № 125/
от 17.11.2017 г. към оферта с вх. № 13708/07.09.2017г., постъпила във ВАС на
20.11. 2017г. относно начина на определяне на цената на участника по
Обособена позиция № 2“ Доставка на копирна хартия“.
В обосновката си участникът е посочил,че оферираната цена е
формирана като сума от следните компоненти: себестойност на артикула,
разходи за труд, транспортни разходи, други разходи и печалба. „Ронос“ООД е
посочил ,че е ексклузивен вносител на нерециклирани и рециклирани копирни
хартии, което обстоятелство му позволява да предлага
изключително
благоприятни ценови условия. В техническото си предложение за доставка на
копирна хартия е посочил ,че е предложил артикули от брандовете, на които е
вносител за територията на България. Това обстоятелство му дава възможност
да предложи ниски цени на предлаганата копирна хартия.По- благоприятните
цени се обуславят от наслагването на няколко фактора, а именно:

1. По- ниските покупни цени, с които „Ронос“ ООД разполага
и
2. По-високите проценти печалба, заложени от някои от останалите
участници.
Участникът е предвидил доставките да се осъществяват от собствен
логистичен център, със собствен персонал и собствен транспорт, практически
липсва зависимостта от фактора“външни услуги“,което е съществен елемент за
оптимизиране не процеса.
„Ронос“ ООД има много добри партньорски отношения с производителя
на белова и карирана хартия, както и с производителя на опаковъчна
натронова хартия. Участникът има договорени бонуси с производителите при
достигане на определени обеми. Бонусите са под форма на фактури,чиято
стойност може допълнително да се разпределя от участника и на практика да
намалява допълнително доставните цени на артикули по негова преценка, или
под формата на стока на нулеви цени, отново на артикули по негов избор.
Подробно в обосновката са посочени всички обстоятелства,които дават
възможност за предлагане на преференциални цени на корпоративни и
стратегически клиенти.
Комисията оценява като обективна и пълна обосновката на участника,
и приема,че са налице предвидените в чл. 72, ал.1 от ЗОП обективни
обстоятелства:1. Икономически
особености на предоставените услуги; 2.
Избрано техническо решение и наличието на изключително благоприятни
условия на „Ронос“ ООД за предоставянето на продуктите;
3. Оригиналност на предложеното от „Ронос“ ООД решение по отношение на
доставките.
Комисията приема представената подробна писмена обосновка от
“Ронос“ ООД за начина на образуване на цената на предлаганата
копирна хартия по Обособена позиция № 2“Доставка на копирна хартия“.
Решението на комисията е взето единодушно.
II. Оценка на предложените оферти за изпълнение на Обособена
позиция № 2“Доставка на копирна хартия“.
Настоящата
обществена поръчка се възлага въз
основа на
икономически най- изгодната оферта. Икономически най- изгодната оферта се
определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно
чл.70,ал.2,т.1 от ЗОП, изразяваща се в най-ниска предложена цена за доставка
на канцеларските материали от съответните обособени позиции.
Предвид изложеното комисията извърши оценка на допуснатите
участници за Обособена позиция № 2“Доставка на копирна хартия“ както
следва:

„ ПЕРУН ККБ“ ЕООД с предложена цена 12,79 лв. без ДДС
„РОЕЛ-98“ООД, с предложена цена 11,97 лв. без ДДС
„РОНОС“ ООД с предложена цена 8.18 лв. без ДДС
„МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ООД, с предложена цена 12,25 лв.
без ДДС
„ СЕЛЕКС“ ООД, с предложена цена – 25,16 лв. без ДДС

Класиране на офертите по степента на съответствие с
предварително обявените от възложителя условия. Офертата с
предложената „най-ниска цена“ се класира на първо място.

Комисията предлага единодушно на възложителя следното
класиране на допуснатите участници по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от възложителя условия:

За обособена позиция № 2 „ Доставка на копирна хартия“

Първо място :“ „Ронос“ ООД с предложена най-ниска цена в
размер на 8,18 лв./осем лв. и осемнадесет ст. / без ДДС.

Второ място:Роел-98“ООД с предложена цена в размер на 11,97 лв.
без ДДС.

Трето място: “Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД с предложена
цена 12,25 лв. без ДДС.

III. Комисията предлага единодушно на възложителя за изпълнител
на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали на ВАС по
Обособена позиция № 2 „Доставка на копирна хартия“ да бъде определен
„Ронос“ ООД с предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката в
размер на 8,18 лв./осем лв. и осемнадесет ст. / без ДДС.

IV. Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно предлага на
възложителя за изпълнение на обществената поръчка за изработване на
акцидентни материали за нуждите на ВАС Обособена позиция № 2 „Доставка
на копирна хартия
да бъде сключен с договор за изпълнение с
участника класиран на първо място „Ронос“ ООД
Комисията приключи своята работа на 20.11.2017г. след което
настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава
за утвърждаване на възложителя, съгласно чл. 97,ал.4 от ППЗОП.

Комисия :
Председател : Красимира Георгиева – експерт –
обществени поръчки на ВАС ……/п/………………
Членове :
1. Мариана Едрева – експерт- управление на
собствеността на ВАС………/п/……………….
2. Мария Кисьова - специалист- складово стопанство
на ВАС …………/п/………….

УТВЪРДИЛ :
Възложител : ……/п/…………………
Александър Николов
Главен секретар на ВАС и определено длъжностно лице
По чл. 7,ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 1271/14.08.2017г.
на председателя на ВАС
Дата : 21.11.2017 г.
Забележка: всички подписи са заличени, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

