
РвпгуБликА БългАР14я

твРитоРиы1но подц]!шнив _ [1пшвшн

пРотокол ]1ь1

.(нес 08.10.2015 год. ( четвъртък) в 09.30 часа в офис 74 ь апаинистративната
сграда на 1|| на Ё{Ф1,1 _ |!левен, пл. }|вшт й:дгтдатликов ]'[р 8 в изг1ъ]|непие на ||уб.тптша
покана [,1зх. ]ч[э 1006_14_3#4 | |8.09.2015 год. за събиршпе на оферти за възлага[|е на
обществена поръ(!ка с пред\{ет: ,, .(оотавка на офис фзаве>пщшпе за нужд1{те на 1[1 на
нои - ||левен" се цроведе заседание на комисията назначе!|а със 3атловед $э 1015-14-41 от
18.09.2015 год. на.{ире:стора на 1|| на ЁФ]:1 _ ||тгевен в съотав:
|!релседател: {,ристофор'л'/ рданов-Ёачалпникнасектор,,т{Р||ФА€.("
и членове 1. Блеонора'а,/ эо'{р г Рашулова_ |лавен |орисконсулт в сектор

,,чРпоАсд'
2. Фгнлт ц.1\9у0нов'|ков _ €тартши инспектор по осиг}тяв.!нето в
сектор,, кРдоо*
3.[еоргий ' 2 11 фетанов _ €пециа.тлист в сектоР ',поБгв"
4. теодора а '/ 

'11п 
|1еткова _ €четовод}1тел в отдел ,,Фсд"

за р{вгле)кд{|не' оценяване и к.]|асиране на поотъп1{,'1ите оферти във връзка с възл.гане на
обществена поръ(|ка о пред\,1ет: ,, .{оставка на офис обзавеждагге за ну'(дите на 1|[ на
нои _ |1левеп".

|(омисията в своята работа се ръковод| от правилата на чл. з6-з9 от Бъще:пни
пр:вила за възлагане на обществени поръ[|ки в ЁФ}1 (вгвопнои).

Ффертите ще бъдат р!вгледани в съответотвие с щитериите за подбор' поставени
от Бъзложителя. € оглед разпоредбатанач:п. 36 от Б|!8Ф1]ЁФ}1 комисията сч!ит4 че €|ко в
офертата на някой от участниците се установи' че .т1ипсва докр(ент п!пум' има
несъответотвие с изискван|\жа\1а 8ъзложите.]1я' които са овърз:|ни с крптер|1у1те за полбор
на г!астниците' ще се даде възмо)кност на у!астниците по аналогия с ттл. 68, ал:. 8 от 3Ф||
да представят съответните докщ(ентутут|утлпразяснения в определен от комисията орок.

в 09.30 часа председате.]1ят на комисията откри заседанието и з!!по3на !1леновете й
със задачата съгласно заповедга на.{дрелсора на [|[ на нои щ. ||левен.

Ёа заседанието не присъстват цредставите]|и на г1астниците в процедуРата ||]|1г

техни упълномощени представители' предст{вители на средствата за масово осведомяване
или други щети лица.

}(омисията по'цчи от деловодството ,,Регистър на приетите оферт*т за у{астие в
обществената поръчка" ут 3 ( ти) броя запенатани ттликове с документи на г{астниците в
процедурата за възл:гане в обществена порът!ка нрез тубли!!на покана.

9леновете на комиоията подписаха представения ,,Регистър на приетите оферти за

участие в обществената поръ9ка" и определиха реда за отваряне на офертите според
тяхното постъпване.
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9леновете на комисията попъ'1ниха з4дьлжите][ните декпарш|ии съгласно чт:. 101|,
аут.2 от 3Ф|[ във вр. .ш|. 35, алл. \ 

' 
т. 2-4 от 3шсона за обществе|1ите поръ!|ки

1(омисията пристъпи 1сьм отваряне на офертгге на у1астниците по реда на тл(ното
постъпв:!не в 1|| на ЁФ[,1_ |[левен.

[1ървп беше отворен плпкд на участнпка ' Бу.][мАкс20|2" ш'оод щ. €офпя
с рег. ль 1028_14_2 от 0б.10.2015 год. приет в 09:39 часа.

9леновете на комис1{ята подписаха з{|печатания |1]1ик с нащ!ис " 3а утаотие в
обществена поръчка по реда на [лава осма,,а" във връзка с .*тт. 14, ат:. 4 от 3Ф|! о предц\,{ет

".{оставка на офис обзавеждане за нркд|{те на ]|[ на ЁФ[{ - |[]!евев"' след което отвориха
плика и се з.!позн:|ха с па'1и!|1|ите в п]тика доку}|[е1|ти. 9леновете на комисията по.щ!исаха
всички дощ^{енти съдьржшци се в плика с офертата.

||редседате.т1ят на комисията обяви це[1овото пРдложение на г|астника. €ъщото
възлиза на 287720 лв. ( две хи.||яди осемстотип седемдесет п седем лева и двадесет
стотинки) без .{.{€. |(омисията извър[1!и математическа проверка !|а общата стойност на
всеки вид от офис обзаве>тщането ( срла от количеотво и ед]пична цепа), общата стойност
на пред'[ожението и не установи раз.т1ич|ия с щйната обща цена преш|ох(ена от )д!астника.

8тори беше отворен плшка нд г!аствпка ' ввсв"]!ин БА][вв" ш'оод
гр. [1левен с рег. ш9 1028-14_3 от 07.10.2015 год. прпет в 10:38 часа.

9леновете на комисията подг1иоаха 3ш1ечат{|!1ия гт]1ик с над!|ис " 3а 5вастие в
обществена поръ!1ка по реда на [лава оома,,а" във връ3ка с шл. 14, алт. 4 от 3Ф|| с пред}{ет
",{оставка на офис обзавежда:те за !т)ок,щпе на 1[1 на ЁФ}1- |Бевен", след ко9го отвориха
плика и се з{|поз[|а@ с на'1и1|ните в г1]1ика доку||1енти. 9.тленовете на комису1х[а под!!иса)(а
всички документи съдържшци се в п]1ика с офертата.

|[редоедате.т1ят 1|а комисията обви ценовото пред|ожение на г!астника. €ъщото
възлиза на2867..97 лв. ( лве хиляди осемстотпн [пестдесет п седем лева и деветдесет п
седем стотинки) без ддс. |(омисията извър]]|и математическа проверка на общата
стойност на всеки вид от офис обзавеждането ( сума от ко]|ичество и едини!|на цена),
общата стойност на пред'|ожението и не установи раз.]1и[[ия с щайната обща цена
пред'1ожена от г!астника.

[рети беше отворен плшка на участншка ' в.птвх" воод гр..{пмгггровщад с

рег. }& 1028-1'4-4 от 07.10.2015 год. приет в 11:30 часа.
9леновете на комис1!ята по.щ|исаха запечатания гт]1ик о надпис " 3а утастие в

обществена поръ!|ка по реда на |лава осма,,#'във връзка с вл:. 14, алл. 4 от 3Ф|1 с пРд\{ет
",(оставка на офис обзавеждане за }гР1ците на 1|| на нои _ |1'1евен"' след което отвориха
плика и се запознаха о налич|ните в г1]1ика документи. 9леновете на комисията подписаха
всички докр!енти съдър)кшци ое в тт]1ика с офергата.

||редседате.]1ят на комисията обяви ценовото пред'|о)кение на г|астника. €ъщото
възлиза на 3115'63 лв. (трп хилядп сто [| петнадесет лева п [цестдесет и трп стотипкп)
без АА€. ](омисията извър|11и математичеока проверка на общата стойност на всеки вид
от офис обзавеждането ( ор{а от ко]1ичеотво и едини1|на цена), общата стойност на
пред'|ожението и не уст{1новпразл|гч'оя о щйната обща цена цред|ожена от у1аотника.

€лед като оповести ценовите пред'|ожения на г!астниците' председате.т1я на
комисията за]Фи публизната част от заседанието и комио]{'ята продьл!ш своята работа о

извър1цване на проверка за съответотвието !1а доку}|(е!ттите в офертлтте на г|астниците с



изискванията на 3Ф|| и о предвар|{те.тпто обяве!|пте от Бъшго>тсате'[я критерп|1за полбор.
Ффертите се р!вгледаха по 1юда на тяхното постъпване.

[1ърви участник - 
'' 
Бу.пмАкс 20|2" воод гр. €офпя

|[ри преглед на докр[ентите от офещата на участника комисията констатиръ че
участникът е предст{вил всит|ки изискуеми от Бъзпо>пстте.гш доку||енти по в|{д п'

съдържание и офертата му отговаря 11а щитериите за подбор, както и !|а изискванп'па за
изпълнение на поръ}|кат4 поставени от 8ъзло>пителя в гублишлата покана |1

доц/ментацу1х[азаг1астие [сьм нея. Ффертата се допуска до кп{юир{|||е.

8тори участншк _ 
'' 
ввсв,1ин БА.]шв'шоод щ. [1гпевев

|!ри преглед на дощ^,|ентите от офещата на участника комисията констатирц че
г!астникът е представил всички изисцеми от 8ьзлохоцтелля до|(у||{енти по вид и
съдържание и офертата му отговаря на щитериите за подбор' както и на изискв:|н||ята за
изпълнение на поръ[|кат4 поставени от !}ъзлохителя в публитгата покана у1

докр(ентацпя[азаг!аотие 1сьм нея. Ффертата се догцска до к]1асиране.

1рети участник _ 
'' 

ш.[твх" поод гр. .(пмгщовград
|!ри преглед на документите от офещата на у!астника комисията констатира' че

участникът е представил вси!|ки изискуеми от Бъзлохсгтеля доку|\,(енти по вид п
съдържание и офертата му отговаря на критериит€ за подбор' както и на изискванията за
изпълнение на поръч|кат4 поставени от 8ъзлоэюдтеля в гфлптшата покана п,

документац|1жазаг!астие 1сьм нея. Ффертата се догцска до к.]1аоцране.

||ри така установените фалои' комисията с[|итц не офершгте на вси(|ки г|астницп
отговарят на предварително обявен:тге от 3ъзлохогге.]ш[ услов|1я |1 слем, да црдъш|с{
своята работа с оце|{ка на ценовите пред'|ожения !{а участниците в процедрат4 съгл.юно
обявения критерий от 3ъзло>лс:те.ти _ ,'нй_ниска цена".

}частниците са предложили цени както сле.ща:
1. [1ърви участник -'' БулмАкс 2012" воод щ. €офпя -287720 лв. ( две хп,,[ядп
осемстотин седемдесет п седем лева п двадесет стотппкш) без АА€
2. Бторп участнпк _ 

'' ввсв]!ин БА]]вв66 шоод гр. [1гпевеш _ 2867,97 лв. ( лве
хиляди осемстотин [пестдесет п седем лева п деветдесет и седем стотипкп) без АА€
3. [рети участнпк - 

'' 
шлтвх" воод гр..{пмптровщад _ 3115'б3 лв. (три хи.,|ядп сто

и петнадесет лева и !пестдесет п три стотппкп) без АА€.

€ оглед критерия за оценка на оферт:тге ,, пш!!_!п{ска цена" комисията пред'[ага
следното к-т1асиране:

[1ървомясто: '' ББ,€0,]1ин БА.]1вв" воод гр. [1.лпевеп - 2867'97 лв. ( две хл!лядп
осемстотин |цестдесет и седем лева и деветдесет п седем стотинкп) без ААс
8торо място: '' БулмАкс 2012" воод гр. €офпя - 287720 лв. ( две хп.]|яди
осемстотин седемдесет и седем лева и двадесет стотппки) без АА€
[рето място: '' влтвх" воод гр. .{пмитровград - 3115'63 лв. (три хпляди сто п
петнадесет левд и |пестдесет п трп стотинкп) без АА€



Ёа основаптие обявеното по_горе к]1ас|Фане' с оглед 1Ф]|герия за оценка на оферпате
,,нш!_ниска цена", комисията цред'|ага па 8ъзло>готте!|я за изпъ]1нител на обществената
поръчка с предмет ",{остазка на офис обзаве>кдщте за ну)кд{те на 1|[ на нои _ ||левеЁ'да
бъде определен г|астника к]|асиран на |[ърво място ', ввсв.]1ин БА]1вв'с воод
гр. [1левен' сьс седа.]|ище и цдрес на управлешпе: щ. [1лпеве!,: }!!. .(ойран ш 63А'
представ.]|яван от 8еснппн !!ванов Ба.гпев с пред|ожена цена в размер на2861191 лв.
( две хпляди осемстотш!| !пестдесет ш седем лева п деветдесет и седем стотинкп) без

ддс. ||решпожената от учаотника цена е нй_нискц оъгласно обвеният щитерии за
оценка на оферплте |1 цред'|ожението му на|1ъ]|но отговаРя на изискванията 1|а

3ъзложите.]1я посочени в ||убли!|ната покана.

}(омисияга прик.]1ю!пп1 своята работа на 08.10.2015 год. в 10:50 часа.

||редседател:

и 9ленове:

)(ристофор йорлаппов

1. Блеонора Радглова

2. Фгнян Ёовш<ов

3. [еорги |1*етштов

4. теодора ||еткова

^'.?)
}1зготвил и отпечатш| протокола: Блеопора Ращглова :?

}[астоящият [1ротокол ]|! 1 / 08.10.2015 год. в€дпо с ця.]|ата до|сумевтацпя по
прове2|щане на обществената поръчка се предост!вят на 3ъзло:псптет:я 3а

утвър2[цаване.

[1олунил'" |н.,./2..........2015 год. [1одппс(" ,1 )'/л
гА.][инА стАни1}1иРовА

}твърлил 
"" 

./7..ш-.....2015 год.


