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за р.вгле)!цане' оценяване и к]|асиране ||а подадените оферг}|
в открита процедура за възлагане на обществена порът!ка с пред\'ет:
"1екуш ремонт в ад]\,1инистативната сщада на 1[1 на ЁФ|4 - ||левен,

пт:. 1.1вшт йт:ттдил:ков }[д 8"

,{нес, 02.10.2015 год. ( петък) в 09:30 часа в оф*тс74, ета:к 7 в сща'дата на [|| на ЁФ[,1 _

|[-тпевен, щ. ||левен, пл. 14вшт йинди.тптков ]ч,!! 8 във връзка с Ре:пе:пае ].{э 10 / 0|.09.20|5год. на
{ирекгора на 1|1 на ЁФ14 _ ||левен, се прведе заседа||ие на комисията' н{вначена със
3атловед },[р 1015-14_49 от 28.09.2015 год. на ,{ирелоора на 1|| на нои _ ||т:евен за
разглеждане' оценяване и ю1асир!|не на оферт*тте на у1астни1|ите в отщитата процед}та за
възлагане на обществена поръ(|ка с пред'ет: "1ецш ремонт в ад|(инистатив!|ата сграда на
1|| на нои _ |1левен, пл. |4вапп йгднддликов ]ч[р 8".

Ёа заседшгието присъств:шка:
(омиспя в състав:

2. Ёевенай'11ью Ёиколова_ €четоводггел в отдел,, Ф€А"
3. [еорги а'1т'ю !ветштов _ €пециатпист в сектор,, поБгв"
4. Арх. €ветлозар ц 1 )1А$у )1азщов - Бън:ден екоперт

в 09.30 часа председате]1ят на комисията отщи гф.тпгттото заседание и докпадва' че
на 28.09.2015 год. в рубриката ,, ||рофшт: на купувана" на сайта на ЁФ|{ е тубликрапло
съобщение за датат4 мястото и часа на отваряне на ценовата оферта на дотуонатия )д|астник
в откритата процедуРа за възл.шане на обществе!|а поръ!|ка. 1шсова съобщение е поот:вено и
на таблото за съобщения в 1|| на нои _ |[тлевен, находящо се в Фбедднена приемна.

Ёа засед!!нието не присъстват представители на участника' п1юдставите.]1и на
средствата за масово осведомяв:|не ипи други трети лица

Фценяването на ценовите предложен|\я се извъртттва по 1Фитерий ,,най_ниска цена",
като пред'|ожената цена е без вю11очен ддс. €ъгласно п.2.1) от Фбявлпението за
обществената поръчка на възложите.т1я максимапната цена на фществената поръч|ка е
1758.00 лв. ( хиляда седемстотин петдесет и осем лева) без вктпочен АА€.

(омисияга отвори плик ]ч,!! 3 ,,||редтагшта цена" на ед{нствен|{'я у|астник ,, Рвмонт
п стРой" воод щ. €аплоков и пред]|ожената цена е к:!кто следва:

'' Рвмонт п стРои" шоод гр. €амоков - 1726,70 лв. ( хльтпяда седемстотин
двадесет и [цест лева п седемдесет стотинки).

Ёа основание !|л. 71 от 3Ф|[ въз основа на извър|пения пРглед на до|ументите на
участника в съответствие с ре|пението, обявлението и ук:ванието за изготвяне на офертатц

5800, ер. |7левен, п:а. ,,|1ван *{цнётцацков" !Ф 8, спцо.: +35964884401, факс: +359264884440, Р|алеп@7вз!.03



условията и изискванията на 8ъзло>пстте!!я' !4 преш|ожената цена от ед}д|ственпя г|а9гни&
комиоията извър!||и следното к'1асиране:

1-во мясго _ 
' Ршмонт п стРой" воод гр. €амоков с пред'!оже[|а цена _

1726'70 лв. (хпляда седемстотпн дв8десет п |пест лева п седемдесет стотпнкп) без.{.(€.

Бдинственият участник е пред'|ожип ценц която не н4ри[пава макоима]1но

догустимата по услов|1ятав обявлението - 1758.00 лв. без АА€ и цред'|ожението ||ц напъ]1|1о

отговаря па и3искванията па възложите.]1я' поради което е кпасиран на !гьрво място.

[1зготвцл и

цялата до!чументацпя
8ьзлопситетпя.

п [[ленове:

протокола:

[1ротокол )\! .20|5 год.' п настоящпя [1ротокол .}{о 2102.|0.2015 год. ведпо с

[леонора Ращглова

Ёпколовд

'еоргп !{*етанов

,11;2 ,, €ветлозар )[азаров

по прове2цдаше ша обществеп8та поръчка се предостдвят па

[1о.гувшл'", {/.6.,,,/ Р...........20 1 5 год.
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