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за разглежда[|е' оценяване и к'|асир€ше на подадените оферт*т

в открита проце.щра за възл.шане на обществена поръ!|ка с пРдц\.{ет:

"[екуш Рмонт в адиинистативпата сграда на 1|| на ЁФ|{ - ||левен,
тшл. 14вшл йиндиликов },[э 8"

.[нес, 28.09.2015 год. ( понеделник) в 09:30 часа в офис 74' етаж 7 в сщалата на 1|| на
нои _ |[левен, щ. ||левен' пл. |1ван йин'щт.тп:ков ]ч[р 8 във връзка с Решение },[р 10 /
01.09.2015год. на.{ирекгора на 1|| на ЁФ}1 _ |йевен, се проведе заседание на комису!хгц
н&}начена със 3ат:овед [э 1015_|4-49 от 28.09.2015 год. на !дрепсгора на 1|[ па нои _ ||тгевен

за ра}гле)кдане, оценявапе и к.,|аоир.|не на офертите на участн]{]ц{те в отщитата црцедра за
възлагане на обществена поръ1|ка с пред}|ет: "1ек5ш ремонт в аш\{инистративната сщада на
1|[ на нои _ |[левен, пл. 1,1ван йинддликов ]п,!! 8".

}!а заседанието присъств{|ха:
(омпсия в сьстдв:
||редседател: )(
и 9ленове: 1. р"9Р|[ФА€,('

2.
3. |еор _ €пециа.тп:ст в сектор,, поБгв"
4. Арх. €варов - 8ъншен експерт

в 09.30 часа председате.'ш|т на комисията откри пф.тпа.плото заседание и запозна
(пленовете й със задачата съгласно заповедга на директора на [|| на нои - |1левен.

Ёа заседагтието не присъстват представители на г!астниците' представите'1и на
средствата за масово осведомяв:|не и.т1и други тр9ги лица

||редоедате'|ят !|а комисията пРдставя по'гг!ените от деловодството ,, Регистър на
приетите в 1|| на ЁФ1,1 _ |Бевен оферти", 1 (еддн) брой заттенатан ]1'1ик о до|у}{ентите на

у{астник в открита процедура за възлаг{|}1е на обществена поръ1|ка с пред|1ет: "1е:уш Ремонт
в ад},|инистативната сграда на 1|[ на ЁФ14 _ ||левен, пл. 14вагл йин.щтликов ]ч[р 8".

|!редоедате]|ят 14 !!,пеновете попъ.]1ниха задъ]1жите.'1пите декпарш{ии съгласно .ш:. 35,

шп. 3 от 3акона за обществените поръ!ки (свързани с обстоятелствага по чп. 35, алт. \ ут аул.2

от 3Ф||).
}(омисията подписа предотавения ,, Регистър на приетите в 1|| на ЁФ14 - ||левен

оферти" и отвори п'1иковете с оферплте по реда на тя)(ното постъпване и регистра|!ия в

регистъра.

(омиспята отворп !ш|ика на участник ', 
Р0,1}1онт п стРой" п,оод гр.€амоков

с рег.)\} 1028-14-1 от 25.09.2015 год., приет в 09:13 часа.

РвпуБликА БългАР!1я

5800, ер. [7левен, п:т. ,,|1ван йцнёц;ацков" !Ф 8, тпел.: +3596488440!, факс: +359264884440, Р|сълеп@гвз|.63



Б непрозрачния п.]1ик комио|1ятаустанови !1а.]1и1|ието на щи запечата||и отде]1ни п]1ика

съгласно изисквани'лта\1а3Ф|| и възложите'1я _ ]1]|ик ].{д 1 - ".{о:ументи за подбор ", пт|ик }т[9

2 -"||рА]тожение за из!гь]|нение на поръ!|ката " и плик }{э 3- "||рештагапга цена".
9леновете на комисията подг|ио:1ха вси!!ки п]|икове и докг||ентите в пллпс ]'8:2.

||рик.тл:онва публитната част от заседанието на комисията и заседанието продьл)кава с

отваряне на плик ]п{! 1 на щастник ', Рвмонт п стРой* воод щ.€аплоков. (отупасияга

провери напичието и оповести документите' на)(одя|щ{ се в п'|ика 9леновете }|а комисията

под|иса(а всички докр{енти' намерени в плик }'[р 1.

€лед като се запозна с приложените документи в плптк ]'{! 1, комисията констатирц че

са налице всички необходими доку|1{енти по вид и заверка. €ътщате са в съответствие с

предварителните изисквания на възложите]1я' пооочени в утвърдената от него документш{ия
и в обявлението на обществе}|ата поръчка и щитериите за подбор.

8ъз основа на извър[пената проверка и направените конотатш|ии по [|али!|ието и

редовността на доку{ентите за полбор ( в плик [э 1), комисията с!|ит4 че следва да бъдат

допуснати до рд}гле)кда}|е на доку!|[ентите в !1]|ик }'[э 2 , ||рш:ожение за изпъ'1нение на

,'р''^'"" на 1ч3.'ика '' 
Рвмонт п стРой* воод щ.€аплоков

}(омисията рц}гледа подрбно документите в п'!ик !т[э..2 ,, [1ршложе11ие за изпъ]|нение

на поръ[|ката'' надопуонатия у!аотник,, Рвмонт п ст?ой'воод щ.€аплоков и Р[пи' че

у{аотникът отговаря на изисква1114*та и следва да бъде дотуснат до следвапц1я етап за

рц}глеждане на ценовото му преш|ожение.

|{еновата оферта _ плик ].{р 3 _ ,, |[реш:агшла цена" на догуснатия у|астник ще бъде

отворена на публинно заоеда[{ие на 02.10.2015 год. ( вторнлпс) от 09:30 часа в офис 74, ета>к7

на 1|| на ЁФ]4 _ ||левеп, щ. ||левен, пл. |4вш| йинддт:иков.}',|! 8. Ёа основштие !тп. 69А, ал:. 3

от 3Ф|[ оъобщението за дататц чаоа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъде

публикувшло в рубриката ,, ||рофил на купраиа" на интернет станицата на ЁФ1'1 и
поставено на информационното табло в Фбештнена приемна на 1|[ на нои _ ||левен'

щ. |[левен, пл. 1,1вшл йиндаликов.!т[р 8.

3аседанието на комисията прик]|1о1|и на 28.09.2015 год. в 10:30 часа.

1...... .......0,леонора Ращглова

., ,} 3э/,0 ...!{евенд !|пколова

,/ э'7л'......|еорги |{ветанов

}1зготвил и отпечата протокола: 0,леонора Ращглова .

п 9ленове:

2а1.........---


