
РвпуБликА БьлгАРу!я
нАционАлшн осигуРитшлшн институт

твРитоРиАпно подвлшниш _ п.]|вввн

пРотокол

л}2

за р€вглежд:!не, оценява}1е и к.]1асир{!не на подадените оферти
в открита процедура за възл€гане на обществена поръчка о предп,1ет

",{оотавка на к{|нцеларски материали за 4дц\{инисщативната
дейност на 1|| на ЁФ|4 - |1левен"

,{нес, 25.0з.20|5 год. ( сряда) в 09.30 часа в офис 74, етаж7 в сградата на 1|! на ЁФ14 -
|[левен, щ. |{левен, пл. 1,1ван ]![дндиликов ]ч{! 8 във връзка с Ретпение ]хгр 2 / 19.о2.2015 год. на
.{иректора на [|! на ЁФР1 _ ||левен, се цроведе засед:1ние на комису!'!та, назначена съо
3аповед }т!'э Р[-08-40 от 17.03.2015 год. на,{иректора на 1|{ на нои - |!левен за разглех{д€|не'
оценяв{|не и к.]1асцране на офертите на у{аотниците в откритата процедура за възлаг31не на
общеотвена поръчка о предмет: ,' .{оставка на канцеларски материа!ту| за административната
дейност на 1|| на ЁФй1- |1левен".

Ёа заседштието приоъотв{1ха:

_ [лавен |ориоконсулт в сектор "чРпоАсд"
1ши 1орисконсулт в сектор,, чРпоАсд"
}{ачалник на оектор,, ФА"

пеци'}лист в оектор,, поБгв"
4. 1еолораул |, 3|А? .|!еткова _ €четоводител в отдел ,, Фсд"

в 09.30 чаоа председате]ш{т на комиси'{та отщи публинното заоед.}ние |{докладва' че
протокол ]\! 1 от заоед€|нието от 17.03.2015 год. е публикран в рубриката ,, |!рофил на
купувана" на 19.03.2015 год. и е изпратен до щимата у{аотници на електронните им адреои'
пооочени на пликовете с офертите. Ёа 19.03.2015 год. в рубриката,, |{рофил на к5гпувана" е
пост!1вено оъобщение за датата' мяотото и часа на отваряне на ценовите предложен|бт на
допуонатите кандидати.

Ёа заседанието не приоъстват предст[|витопи на )д|астниците, представители на
средствата за масово осведом'[в{!не или други щети лица.

Фценявштето на ценовите предложен|1я се извър1шва по критерий ,,най-ниска цена",
като пред]|ох(ената цена е без вклпочен АА€ за всяка от осемте обоообени позиции.

количества за административната дейност на [!1 на ЁФ[ - ||левен"

5800' ер. 17левен, пт. ,,1ван Ау|цнёаатшков'' $р 8, тпел.: +35964884401, факс: +359264884440, Р|етеп@пвв|.69



€ъглаоно |\.2.1) от Фбявлението за обществената поръчка на възло)кителя
максим{тлната цена на обособената позиция е 3036.00 лв. ( три хи.]1яди и щидеоет и тппест

лова) без вк-тпочсн АА€.
|[ликовето }т[о 3 ,, |[редтагана цен#' на г!аотниците ое отварят по реда на подав:}нето

на офертите. ||рещ:ожените от у{астниците цени без вкшочен 
'{.{€ 

са както опедва:
1. ,'Бесе.пин Балев" БФФ.{ гр. 11левепг - 17\7.78 лв. ( хиляда седемстотин и

седемнадесет лева п седемдесет !! осем стотинки)
2. ,'Бенстар" оод гр. !1левен - 1837.34 лв. ( хиляда осемстотин тр[{десет и седем

лева и тридесет и четири стотинки)
|[-тлик }т[э 3 ,, |{редлагшта цен#' на 

', 
йениджмънт бизнео ма1пин" ооА щ.€офия не ое отваря

предвид ре1пението на комисията' ощ.вено в протокол }.[р 1 от 17.0з.2015 [ФА., за
недопускане на у{аотника до този етап от откритата процедура 3а възл{г[|не на обществоната
поръ(1ка.

Ёа оонование 1!,л. 7\ от 3Ф|! въз основа на извър1пения преглед на документите на

участниците в съответствие с ре1пението, обявлениото и указ€}нието за изготвяне на
офертата, условията и изискв1|н|т*[ана 3ъзложите.гля, и предложените цени от у]аотниците,
комиоията извърт||и следното к.]1асиране на у!астниците по Фбоообена позиция .}[р 1

,,(анцелароки материали по вид и предпол:г3юми копичества за 4д\линисщативната дейност
на 1|! на ЁФ14 _ ||левен":
1_во място ,'Бесегпин Балев" воод гр. [1левен о цредложена цена _ |7!7.78 лв. (хиляда
седемстотин и седемнадесет лева и седемдеоет и осем стотинки) без АА€
2_ро място ,'Бенстар" оод гр. !1левен о продложена цена _ |83734 лв. ( хиляда
осемстотин тридеоет и оедем лева и тридеоет и четири стотинки) без,,{'.{€

]['чаотникът' класир!|н на първо място' е предложил по-ниската цена и същата не
надви||1ава м€|ксимално допустимата по условията на процедурыга' у[ предложението му
напълно отговаря на изискв€!н'1'[та \|а възложите]ш{.

административната дейност на 1!1 на Ё0}1- !1левен"
(ъгласно п.2.1) от Фбявлонието за обществената поръчка на възло)ките.тш[

мсксималната цена на обособената позици'{ е 1155.00 лв. ( хиляда сто петдеоет и пет лова)
без вклточен.{,{€.

(омиоията отвори плик ]ч[р 3 ,' |!рещ:аг€|на цена" на единствения у]астник и цената
без вктлточен АА€ е както оледва:

1. ,'8есегпин Балев" воод гр. [1левен - 1149.50 лв. ( хиляда сто четир[цесет и девет
лева и петдесет стотинки)
Ёа основание !!,л. 7\ от 3Ф|{ въз основа на извър1пени'! преглед на документите на

г{астника в оъответотвие о ре1шението, обявлението и ук8в€1нието за изготвяне на офертата,

условията и изискв31нията ъта 8ъзло>кителя) у! предложената цена от г{астникаэ комисията
извър1ши оледното к.]тасир€1не по Фбоообена позиция }[я 2 ,, }(ласьори по вид и прёдпол.шаеми
количества за ад\,1иниотративната дейност на 1|! на ЁФ1,1_ |!левен"
1_во място ,'Беселин Балев" шоод гр. [1левен с предло)|{ена цена _ 1149.50 лв. (хилляда ото
четиридесет и девет лева и петдеоет стотинки) без АА€

)/наотникът, к-т|аоир€}н на първо място' е предпо)кил цена' която не надви1шава
м;|ксимс}пно допустимата съглаоно условията в обявлението _ 1155.00 лв. и пред]|ожението
му н€}пълно отговаря на изискв{}ну|5!та на възложите.]1'{.

Фбособена позиция .]\} 3 .. (утии за подреэпсдане и съхранение по вид и

€ъгласно |!.2.|) от Фбявлението за обществената поръчка на възложите.]1'{
м:}ксим€1лната цена на обоообената позиция е 50.00 лв. ( петдесет лева) без вк.гпочен [[€.

(омиоията отвори плик ф 3 ,, |[редлагана цена" на единотвени'{ у{аотник и цената
без вк_тпочен АА€ е к[|кто следва:



1. ,'8еселип Балев" воод гр. [1левен - 49.90 лв. ( четиридесет и девет лева и
деветдесет стотинки)
Ёа основание ]1л. 71 от 3Ф|| въз оонова на извър1шения преглед на документите на

участника в съответотвие с ретпението, обявлението и ук€ва}{ието за изготвяне на офертата,

условията и изискв11нутята 11а Бъзложите!|я) 14 предложената цена от учаотника' комисихта
извър1пи оледното к.]1асиране по Фбоообена позиция ]ч[ч 3 ,' |{угии за подреждане и
съхр:}нение по вид и предпол{гаеми ко.]1ичеотва за административната дейноот на 1|[ на
нои _ |[левен"
1_во място ,'Беселин Балев" воод гр. !1левен с преш|ожена цена _ 49.90 лв. (нетир1тдесет
и девет лева и деветдесет стотинки) без АА€

]/частникът, к.т1аоиран на първо м'|сто' е предложил цена' която не надви1шава
максим:!лно допустимата съгласно услови'{та в об.шлението _ 50.00 лв. и предложението му
н€}пъпно отговаря на изискв[1нията на възложите]тя.

административната дейност на 1[1 на Ё0[| - |1левен"
€ъгласно п.2.1) от Фбявлонието за обществената порът1ка на възложите]ш{

м3коималната цена на обособената позицияе 4|20.00 лв. (тетири хи.тш{ди сто и двадесет лева)
без вк-тпочен АА€.

1(омиоията отвори плик ]ч[ч 3 ,' |!редл{шана цена" на единотвени'| у{аотник и цената
без вкглточен АА€ е к{1кто оледва:

\. ,'Беселин Балев" воод гр. [1левен - 4108.00 лв. ( четири хиляди сто и осем лева)
Ёа оонование тлл. 71 от 3Ф|! въз основа на извър1пения проглед на докр(ентите на

г{астника в съответствие с ре1пението, обявлението и ук€ванието за изготвяне на офертата,

уолови'!та и изискв{1ния{та на 8ъзложите!!я, |4 предложената цена от г{астника, комису[ята
извър]ши оледното к.т|аоир{}не по Фбоообена позиция ]ч[р 4 ,, |{апки по вид и предполагаеми
количества за ад,1инисщативната дейност на 1|! на ЁФ1,1_ |!левен"
1-во място ,'3еселин Балев" шоод гр. [1левен с предложена цена _ 4108.00 лв. (нетири
ху1лядут сто и осем лева) без АА€

)/частникът' к.т1аоир!|н на първо място' е предло)кил цена, която не надви1п[ша
максимално допуотимата оъглаоно уолови'{та в обявлението _ 412010 лв. и предло)кениото
му н31пълно отговаря на изискв{}}1у\'1та 11а възло)пс,1те.]1я.

количества за административната дейпост на 11! на Ё0[ _ |1левен"
€ъгласно п.2.1) от Фбявлението за общеотвената поръчка 1{а възло)ките.тш{

м.тксим€1лната цена на обособената позиция е 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) без вк^тшочен

ддс.
(омисията отвори плик.}{! 3 ,, |!редл€г:!на цена" на единствени'{ у{астник и цената

без вкттточен.{,{€ е както следва:
1'. ,'Беселин Балев" воод гр. [1левен - 176.90 лв. ( сто седемдесет и !пест лева и

деветдесет стотинки)
Ёа основание ]!,л. 71 от 3Ф|[ въз основа на извър1пени'[ проглед на до1ументите на

у{аст}1ика в съответствие о ре1шението, обявлението и ук{в€!нието за изготвяне на офертата,

уоловията и изискв€|н|1хта на Бъзлож:тгеля2 у! предло)|(е11ата цена от у1астника, комис||ята
извър1ши олодното к-т1асиране по Фбоообена позиция }'ч[ч 5 ,, Регисщи и формултяри по вид и
предпол:шаеми количества за 4д,1инисщативната дейност на 1|{ на ЁФ1,1 _ ||левен"
1_во място ,'8еселин Балев" воод гр. [1левен с предложена цена _ 176.90 лв. (ото
седемдесет и 1пест лева и деветдеоет стотинки) без АА€

9настникът, к_т1асиран на първо място' е предлох(ил цена, която не надвитп{ша
м€!ксим{1лно допустимата оъгласно уолову!5[та в обявлението _ 180.00 лв. и предлох(ението
му н€|пълно отговаря на изискв{!ну|5|та ъ|а възложите.]1я.



количества 3а административната дейност на тп на н0и - плевен66
€ъглаоно 1|.2.!) от Фбявлението за обществената поръчка на възложите]ш{

м€|коималната цена на обособената позици'{ е 5300.00 лв. (пет хиляди и триста лева) без

вк^'1}очен ддс.
1(омисията отвори плик ]т[э 3 ,, ||редл.г{!на цен#' на единствения у{астник и цената

без вктпочен ддс е както следва:
1. ,'8есолин Балев" воод гр. [1левен _ 5294.50 лв. ( пет хиляди двеста деветдесет и

четири лева и петдесет стотинки)
Ёа основшлие ттл. 7| от 3Ф|! въз основа на извър|пени'[ преглед на доч^,|ентите на

у!астника в съответствие с ре1шението, обявлонието и ук€ванието за изготвяне на офертата,

усповията и изиокван|1ята ъ1а Бъзложите!\я) у| предложената цена от у{астника' комиоия[а
извър1ши оледното к.т1аоир[|не по Фбоообена позиция & 6 ,, {,артия и хартиени изделия по вид
и предпол€!гаеми количеотва за админисщативната дейност на 1|[ на ЁФй _ |!левен"
1_во място ,'Беселин Балев(' шоод гр. |1левен с предло)|(ена цона _ 5294.50 лв. (пет

хиляди двеота деветдесот и четири лева и петдеоет стотинки) без АА€
}частникът, к.т|аоир[}н па първо място' е предложил цена, която не надви111{ва

м€ксим.1лно допустимата оъгласно уоловията в обявлението _ 5300.00 лв. и предложението
му напъпно отговаря на изискв.}н||'!та|та възложите]ш{.

админцстративната дейност н !1левен"
€ъгласно |\.2.|) от Фбявлението за обществоната поръ}1ка на възло)кителя

максималната цена на обоообената позиция е 125.00 лв. (сто двадесет и пет лева) без

вк.]||очон ддс.
}(омисията отвори плик ]ч[э 3 

', 
|[редлагана цена" на единотвени'{ г{аотник и цената

без вклточен.{.{€ е к{}кто следва:
1. ,'Беселин Балев" шоод гр. [1левеп - 12|,95 лв. ( сто двадесет и един лева и

деветдесет и пет стотинки)
Ёа основание }1л. 7\ от 3Ф|! въз основа на извър1пения преглед на документите на

участника в съответотвие о ре]шението, обявлението и ук{в€|нието за изготвяне на офертата,

условията и изискв!1ну|'{та \\а Бъзложгго!!я' у!' пред]|ожоната цена от г!астника, комису\ята
извър|пи следното к-т|асир€|не по Фбособена позиция.]ч[э 7 ,, (лаплери по вид и цредполагаеми
ко.т1ичества за ад\динисщативната дейност на 1|! на ЁФ1,1_ |!'|евен"
1_во място ,'Бесетпин Балев'6 шоод гр. [1левен с предло)кена цена _ \2\.95 лв. (ото

двадеоет и един лева и деветдеоет и пот ототгтнки) без АА€
)/чаотникът' клаоир€1н на първо място, е предло)кил цена' която не надви1шава

макоим{1лно допуотимата съгласно условията в обявлението _ 125.00 лв. и предло}кението
му н{|пълно отговаря на изисквану|'!та на възло)ките.]1я.

административната дейност на [!1на ЁФ[ - |1левен"
€ъгласно п.2.1) от Фбявлението за обществената поръ}{ка на възлох{ите]ш{

максим,}пната цена на обособената позиция е 200.00 лв. (двеста лева) без вклточен АА€.
}(омисията отвори плик ]т[е 3 ,, ||редлаг€|на цена" на ед}1нствения г{астник и цената

без вкшочен АА€ е както оледва:
1. ,'Беселин Балев" шоод гр. [1левен _ 19б.б0 лв. ( сто деветдесет и !пест лева и

!пестдесет стотинки)
Ёа основание т1л. 7| от 3Ф|! въз основа на извър|цения преглед на документите на

г{астника в оъответотвие с ре1пението, обявлението и ука;}анието за изготвяне на офертата'

уоловията и изискван|45{та на Бъзложите[|я' у| предло)кената цена от у{астникц комиои'[та
извър1пи следното к.]1асира|не по Фбособена позиция }ф 8 ,, (асови ролки по вид и
предпол€шаеми количоства за 4дминисщативната дейност на 1|! на ЁФ?1_ |!левен"



1-во място ,'Бесели!| Балев" воод гр. [1леве* . ,'р.дй'жена цена _
деветдеоет и 1пест лева и |шестдеоет стотинки) без АА€

]['частникът' класиран на първо място' е предложил цена, която
максим[1пно допуотимата съгласно уоловията в обявлението _ 200.00 лв. и
му н€!пълно отговаря на изискван'\'!та 1!а възложите.]ш{.

196.60 лв. (ото

не надви1пава
предложонието

2. [|ветослав^уА"1, э'ю с [{унова
3. |еорги уа' & #у6' !ветанов
4.1еодора *7,/,]3ф 'т !|еткова

}1зготвил и отпечатал протокола: Блеонора Радулова / )!л)

11ротокол ш 1 / 17.03.2015 год. и настоящия [1ротокол.}{!: 2 |25.0з.2015 год. ведно
с цялата до!(ументация по прове)кдане па обществената поръчка се предоставят на
Бъзлохсителя.

[1олунил'^ .!':#.,.ё2......','5 год.

[1риел на ,п/, пц 2015 год.
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