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3а класиране па участниците и определяне на изпълнител на обществена
поръчка

Ба основанио 11п. 73, азт. |' а;т.2 и алл. 3 от 3акона за обществените поръчки (зоп)
и отразените резултати в |!ротокол.}ч[р 1 от 17.03.2015 год. и |1ротокол ]\р 2 от 25.03.2015 год.
на комисия, назначена оъс 3агтовед }.|'э Р[-08-40 от \7.0з.20\5 год. на,{иректора на 1[! на
нои - |!левен за разглежд€|не' оценяване и к.11асир€}не на оферти за г{астие в открита
процедура за възл:г!|не на обществена поръчка с предмет: ,, ,{оставка на канцеларски
материа]ту1за админиотративната дейност на 1|! на ЁФ1'1 - |1левен", открита с Репление ]х1'р 2 /
19.02.20|5 год. на,{иректора на 1|! на ЁФ1,1 _ |!левен, публикувана в Регистъра на Агенцияга
за обществени поръчки о уник!!'лен ]ф 00145_2015_0010 и като се запознах с предотавената

документац\4я за възл{гане на обществената поръ!!ка и с констатациите на комиоията'
ощ{вени в двата протокола за р{вглеждане' оценяване и к.]1аоиране на офертите,

оБявявА]\{:

|. 11о Фбособена по3иция ]\ъ 1 ,, 1(анцегларски материали по вид и'

предполагаеп!и количества 3а административната дейност на [[1на нои _ |!левен":
1. }(ласирането па участниците в процедурата за възлагане на обществената

порьчка както следва:
[1ьрво място: ,'Беселин Балев" шоод гр. [1левен, }[. !ойран ]\} 63а с

предложена най-ниска цена - \7\7.78 лв. (хиляда оедемототин и оедемнадесет лева и
седемдеоет и осем стотинки) без вктл:очен !,{€.

Бторо място: ,'Бенстар" оод гр. [1левен: }л. .{иппитър }(онстантинов лъ 13
( гр. [1левен пл. €вобода ]\ь 24) с предло)кена цена _ |8з7.з4 лв. ( хиляда осемототин
тридеоет и оедем лева и тридесет и четири ототинки) без вклточен АА€.

Р[отиви: (ласирането на учаотниците е съобразено с к.т1асирането, извър111ено от
назначената комиоия и отр[вено подробно в протоколите от заоеда|ни'{та. Ффертата на
класира|\14я на първо място г{астник ,, 8еселин Бапев" воод гр. |!левен отговаря на
предварително обявените уоловия и изискваъ|ия\|а възло)кителя. |{редложената от него цена
не надвит|1ава предварително обявената ма|ксим€1лна стойност по ре1пениото на възложите]1'т
и е по-ниска в сравнение с цената' предложена от другия учаотник. 1(лаоирането е извър1шено
по критерий,, най-ниска цен#'.

2. }частникът' кпасиран па първо :}[ясто за и3пълнител на обпцествената
поръчка:

,'Беселин Балев" шоод гр. |1левен
3. Фтстранени участници:

', 
Р1енидэкппънт бизнес ма[пин" оод гр.€офия' гр. €офия, район 1риадица,



бул.8итоша }|} 14б, вх. Б с оферта вх. }{} 70_5050-1 / 16.03.2015 год. за 0бособена позиция
лъ 1 ,, (анцеларски }!атериа.,[и по вид и предполагаеп!и количества за
административната дейност на [[1на Ё0}1- |1левен"

1![отиви: )/частникът е отсщ€!нен, тьй като е предст€вил оферта, която не отговаря на
предварително обявените уолову1я |1а възло)ките.т1я' а именно :

1) |!родложената мосща за артикул ]т[ч 42 '' 1ормо хартия за билетоподавшцо

устройство ( на ролка) _ ширина 79 мм., дължина 350 м, р1вмер на отвора _ 25 мм,
максимш1ен вън1пен диаметър |70 мм." не отговаря на изиокванията на
възло)кителя. |[редло)кената от у{аотника мостра предот€|в.тш{ва ролка термо хартт,1'{ за
билетоподд3атт\Ф устройство с 1пирина 79 мм. и р[вмер на отвора _ 25 мм., но
максим{}лният вън1пен ди€}метър 11а ро.т1катае200 мм, който е по-голям от посочения в

тохническото зад.!ние максим{|лно допуотим размер на вън1пния диаметър на ролката-
170 мм.

[орепосоненото предст!!в]ш{ва нару1шение и неизпълнение на изиокванията ъ|а

възложителя, пооочени в обявлението у! документацията за г1астио 1ехнически
спецификации на обществена поръчка с предп,|ет: ,, ,{оставка на к€|нцеларски материа]||4 за
административната дейноот на тп на нои |1левен" в Фбоообена позиция м 1

', 
1(анцолароки матери:|'ли по вид и предпол{гаеми количеотва за админиотративната дейност

на [|! на ЁФ14 _ ||левен" и ||ълно опиоание на пред\,1ета на поръчката, вкл}о1[ително на
обособените позиции. 6ъгласно този условия у{аотникът е длъжен да предотави мосща за
всеки артикул от к.|нцолароките матери{}ли по обособената позиция' за която )д!аства, като
мострито на к{1нцеларските матери€1ли по вид и хар[1ктеристики следва да съответстват на
изиокв!}нията\\а възло)ките.ття. }частникът '' йениджмънт бизнео ма1пин" ФФ[ гр.€офия е

представил мосщ4 която не отговаря на изискв€}нията на възложите]1'{ за съответния в\4д

артикул. Фписаният пропуок и нару1шение са неотстр!!ну1му| \4 са основание за недопускане на

участника до втори'{ ет€!п на процедур€ша и к;1асиране на офертите.
Ёа основание !1л. 69, а;т.1, т. 3 от 3Ф||, у{астникът о отсщ21нен от процедурата по

възлагане на общеотвената поръчка.

[[. 11о 0бособена позиция ш 2 ,, !(ласьори по вид |1 предполагаеми
колпчества за административната дейност на 1[1 на нои - |1левен"

1. (ласирането на участниците в процедурата за въ3лагане на обществената
порьчка както спедва:

[1ърво място: ,, 8еселин Балев" 0,ФФ! гр. !1левен, адрес: гр. ||левен,

ул.!ойран ]\} 63а с предложена цена _ 1149.50 лв. ( хиляда сто четиридесет и девет лева и
петдесет стотинки) без вктлточен !.{€.

1!1отиви: (ласираглето на г{астника е съобразено с к.]1аоирането' извър111ено 
', "й"'.'"*,.'комисия и ощ{вено пощ>обно в протоколите от засед€1нията. Ффертата на к.т1асир.1ни'1 на

първо място г{астник ,, Беселин Ба,1ев" воод щ. |[левон отговаря на предварително
обявените услови'! и изискв[}н||я:.|а въ3ло)|с1теля. ||редло)кената от него цена не надвит11€}ва

предварително обявената максим.}лна стойност по ре1цението на възло}кителя. 1{ласирането е

извър1пено по критерий,, най-нътска цена".
2. )['частникът' кпасиран на първо ш!ясто за изпълнител на обществената

поръчка:
,, Беселин Балев" ш'оод гр. [1левен
3. Фтстранени участници: Ёяма.

||!. ||о 0бособена позиция & 3 , [{утии за подрещдане и съхранение по вид и
предполагаеми количества за административната дейност на [[1на нои _ |1левен"

1. }{ласирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената



поръчка както спедва:
[1ърво място: ,, Беселин Балев" Б,ФФ! гр. |1левен, адрес: гр. 11левен,

ул.[ойран ]\!: б3а о предлох(ена цена - 49.90 лв. ( нетиридесет и девет лева и деветдесет
ототинки) без вкл:очен АА€.

1}1отиви: }(ласирането на у{аотника е съобразено с к]|асир{|нето' извър1пено от нсвначената
комисия и отразено подробно в протоколите от засед{|нията' Ффертата на клаоира\|14я на
първо място учаотник ,, Беселин Ба'!ев" воод щ. |!левен отговаря на предварително
обявените услови'{ и изискван'1яна възло)кителя. |!редложената от него цена не надви1п{!ва
предварително обявената м[|ксимална отойност по ре1пението на възложителя. 1{лаоирането е
извър1пено по критерий,, най-ниока цен#'.

2. ]['частникът' кпасиран на първо място 3а изпълните.,| на обществената
порьчка:

,, Беселин Балев'( воод гр. [1левен
3. 0тстранени участници: Ёяма.

[\['. ]|о Фбособена позиция ф 4 
', 

[1апки по вид и предполагаеми количества
за ад1иинистративната дейност на 111на Ё0}1_ !1левен"

1. (ласирането на участпиците в процедурата за възлагане на обществената
поръчка както с.}1едва:

[1ърво място: ,, 3еселин Балев" шоод гр. [1левен, адрес: гр. 11левен,
ул.'{ойран .]\} б3а с предложена цена _ 4108.00 лв. (нетир14 хиляди ото и осем лева) без
вк.]11очен ддс.

1![отиви: }(ласирането на г{астника е оъобразено о к]1асирането' извър1пено от назначената
комисия и отр8вено подробно в протоко.т1ите от заседанията. Ффертата на к.]1асират1ия на
първо място участник ,, Беселин Балев" воод гр. |!левен отговаря на предварително
обявените условия и изиокв[|нияът:а възложите.ття. |[родложената от него цена не надви1п{|ва
предварително обявената м[)ксима.ттна отойноот по ре1шението на възложителя. }(ласирането е
извър!1|ено по критерий ,,най-нпска цена".

2. }частникът' кпасиран на първо място за пзпълнител на обпцествената
поръчка:

,' 8еселин Балев" воод гр. [1левен
3. @тстранени участници: Ёяма.

у. [1о Фбособена позиция л} 5 ,, Регистри |1 форплуляри по вид 11

предполагаеми количества за административната дейност на [[1 на нои _ ||левен"
1. [(ласирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената

поръчка както следва:
[1ърво място: ,, 8еселин Балев66 8,ФФ! гр. !1левен, адрес: гр. |!левен,

ул..(ойран ]\} 63а о предло)кена щена _ |76.90 лв. (ото седемдосет и 1пеот лева и деветдесет
стотинки) без вклточен АА€.

1![отиви: (ласирането на у]астника е съобразено с к]1асир{}нето' извър||1ено от назначената
комисия и ощазено подробно в протоколите от засед:|нията. Ффертата на к_ттасира\ту!я т\а
първо мяото участник ,, Беоелин Ба.г1ев" воод гр. ||левен отговаря на предварите.ттно
обявените условия и изискванияна възло)кителя. |[редложената от него цена не надви1цава
предварително обявената м1}ксим81лна стойност по ре1шението на възло}кителя. (ласирането е
извър111ено по критерий ,,ътай-нпока цена".

2. }частникът' кпасиран на първо място за изпълнител на обпцествената
поръчка:

,, Беселин Балев" воод гр.!1левен



3. 0тстранени участници: Ёяма.

\/[. ||о Фбособена позиция $ 6 ,, )(артия и хартиени изделия по вид и
предполагаеми количества за административната дейност на [[1 на нои _ |1левен"

1. |(ласирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената
поръчка както следва:

[|ърво място: ,, Беселин Балев" 0,ФФ! гр. |1левен, адрес: гр. !1левен,
ул.[ойран ]\} б3а о предложена цена _ 5294.50 лв. (пет хиляди двеста деветдооет и четири
лева и петдесет стотинки) без вштточон АА€.

[отиви: }(лаоирането на г{астника е оъобразено с к.]1аоир{1нето, извър1шено от назначената
комисия и ощ:вено подробно в протоко.т1ите от засед€}нията. Ффертата на класирания на
първо мяото у{астник ,, Беселин Бат|ев" воод щ. |!левен отговаря на предварително
обявените услови'{ и изисквану!я11а възложитоля. ||редложената от него цена не надвитшава
предварително обявената максим:}лна отойноот по ре11|ението на възложитоля. 1(лаоир€1нето е
извър1пено по критерий,, най-ниока цена".

2. }частнпкът' кпасиран на пьрво място за изпълнител на обществената
поръчка:

,' 8еселин Балев" шоод гр.|1левен
3. 0тстранени участници: Ёяма.

уп!. [1о Фбособена позиция }& 7 ,, [(ламери по в|1д и предполагаеми
количества за административната дейност на 1[1 на нои _ |1левен'6

1. (ласирането на участниците в процедурата за въ3лагане на обществената
поръчка както следва:

[1ърво място: ,, 8еселин Балев" [ФФ! гр. 11левен, адрес: гр. 11левен,
ул.!ойран .]\} 63а о предложена цена _ \2!.95 лв. (ото двадесет и един лева и деветдеоет и
пет стотинки) без вк.т1}очен ддс.

Р1отиви: (лаоирането на г{астника е съобразено о к.]|{юир{}нето' извър1пено от назначената
комисия и ощ{вено подробно в протоко.т1ите от заседанията. Ффертата на класира\тутя ъ|а

първо място у{аотник ,, Беселин Балев" воод щ. |!левен отговаря на предварително
обявените уоловия и изиоквЁ}н\4я на възложитоля. |!редложената от него цона не надви1пава
предварително обявената м.|ксимална стойност по ре1пението на възложите.тля. 1(лаоир€|ното е
извър1пено по критерий,, най-ниока цен#'.

2. }частникът' класиран на пьрво място 3а изпълнптел на обществената
поръчка:

,' 8еселин Балев" в'оод гр. [1левен
3. Фтстранени участници: Ёяма.

у|!|. [1о Фбособена позиция }|} 8 ,, !(асови ролки по вид и предполагаеми
количества за административната дейност на [[1на нои - ]1левен,,

1. }(ласирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената
поръчка както следБа:

[1ърво място: '' 8еселин Балев" 0,ФФ! гр. !1левен, адрес: гр. |1левен,
ул..{ойран ]т{'д 63а с предлох(ена цена _ 196.60 лв. (сто деветдесет и 1пеот лева и 111естдеоет
стотинки) без вклточен А,4€.

]![отиви: (ласирането на г!астника е съобразено с к]1асирането, извър1пено от н{вначоната
комиоия и ощ€вено пощ>обно в протоколите от засед€1нията. Ффертата на клаоирану[я 11а
първо мяото участник ', Беоелин Балев" воод щ. |!левен отговаря на предварително
обявените услови'{ и изисква}т|тя 1та възло)ките.т:я. |[редложената от него цена но надви1пава



предварително обявената максим€1лна стойност по ре1пението на възложитепя. 1{лаоирането е
извърт|1ено по критерий ,, най-ниска цона".

2. ]['частникът' кпасиран на първо място 3а изпълнител на обществената
поръчка:

,' 8еселин Балев" воод гр. [1левен
3. 0тстраненп участници: 1{яма.

Фрган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Ффициално н{|именов(|ние: (омисия за за1цита на конкуренцията
Адрео: п.к.1000, гр.€офия, бул.''8ито:па'' ]ч& 18
€рок за подЁ|в{}не на хсаллби: съгласно 1|,л. |20, а;т. 5 от 3Ф|! _ 10-дневен от

получ[в81не на ре111ениото.

Ёа оонование нл.73, ал.3 от зоп, наотоящето ре1шение да ое изпрати в щ1тдневен
срок до воички г{аотници в процедурата.

|алина }л" 8


