
РЕШЕНИЕ 

 

№ 1395  

гр. София, 15.09.2016 г. 

 

 

          На основание чл. 73,ал.1 от Закона за обществените поръчки/отм./ и 
Протоколи: № 1 от 03.08.2016г.; №2 от 09.08.2016г. ;  № 5 от 12.08.2016г.;№ 6 
от 02.09.2016 г. и №7 от 12.09.2016 г. за резултатите от работата на комисията, 
назначена със Заповед № 773/07.06.2016г. на председателя на ВАС за 
провеждане на открита процедура с предмет:“ „Доставка на компютърна 
техника и периферни устройства за нуждите на Върховния административен 
съд“, открита с Решение №485/13.04.2016г. - ID 728115, обявлението за която е 
публикувано с ID 728185 в регистъра на обществените поръчки на АОП, 

 

 

РЕШИХ : 

 

            I.Обявявам класирането на участниците в обществената поръчка, 

както следва: 

 

за обособена позиция № 2 “Доставка на принтери и скенери за 

нуждите на Върховния административен съд“  

 

           на   първо място – „Патов и дъщери“ ЕООД, с  предлагана  цена  

13 760  /тринадесет хиляди седемстотин и шестдесет / лева без ДДС  и  16 512  

/ шестнадесет хиляди петстотин и дванадесет/ лева, с  включен ДДС .  

           II. Отстранявам от участие в процедурата „Сиенсис“ АД, със  
седалище и адрес на управление - гр. София 1680, ж.к. „бели Брези“,ул. 
„Лерин“ № 44-46, с подадена  оферта вх. № 8727/06.06.2016  година. 
            Мотиви:  при преглед на техническите параметри на  предложения от 
участника „HP Scanjet Enterprise Flow 7500 Flatbed Scanner“, комисията е 
установила,че участникът е предложил като „максимален размер на оригинала 
през ADF – 216 мм х 864 мм“, който не съответства на минимално изисквания в 
Техническата спецификация размер – „216 мм Х 914 мм.“, поради което 
участникът не  отговаря на минималните изисквания на възложителя,посочени 
в обявлението и документацията за участие.  Така констатирания порок в 



Техническото предложение на участника не може да бъде  саниран от 
комисията, доколкото в дейността си по разглеждане,оценка и класиране  на 
офертите на участниците, помощния орган е стриктно обвързан от 
нормативната уредба в областта на възлагане на обществените поръчки - 
Закона за обществените поръчки/отм./ и от конкретните условия, заложени от 
възложителя в решението за откриване и одобрените с него обявление и 
документация. 
            Основание: чл.69,ал.1,т.1 от ЗОП / отм./, по предложение на комисията, 
назначена със Заповед №773/07.06.2016 г. на председателя на  ВАС. 

                

 

              III.Определям за изпълнител на обществената поръчка: 

  

             за обособена позиция  № 2  “Доставка на принтери и скенери за 

нуждите на Върховния административен съд“ – „Патов и дъщери“ ЕООД , 

участник класиран  на първо място; 

   

               IV.Решението да  се изпрати на участниците, в три дневен срок от 

издаването му. 

 

               V. Настоящото решение може да се обжалва от всеки заинтересован 

участник , в 10-дневен срок от получаването на решението пред Комисията за 

защита на конкуренцията .  

                Орган,който отговаря за процедурата по обжалване: 
София 1000,бул.Витоша № 18,адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, 
Комисия за защита на конкуренцията. 
 

                                                      

                                                      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:          

                                                                                         /п/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС 

БОЯН  МАГДАЛИНЧЕВ 

Съгласно   Заповед № 1375 от 

08.09.2016г.на председателя на 

ВАС                                                                                                                                             

mailto:cpcadmin@cpc.bg


 

 

 

 

 


