
РвпуБликА БьлгАРия

твРитоРиАлно пошлвнив - плшвшн

пРотокол
л}1

за разглеждане' оценяв.!не и к]|аоиране на подадените оферти
в открита процещ{ра за възлагане на обществена порът{ка с предш,1ет

",{оставка на конср[ативи за принтери' копирни и факс {|парати'

необходими за админисщативната дейност на 1|[ на ЁФ]4 - |{левен"

,{нес, 24.оз.2015 год. в 09.30 часа в офис 74' ета:;к 7 в сградата на 1|[ на ЁФР1 -

|!левен, щ. |!левен, пл. 1,1ван }у1инди.тликов },[р 8 във връзка о Ретпение $ч 3 / 26.02.2015 год. на

[иректора на 1|[ на ЁФ1'1 _ |1левен, се проведе заоедание на комис|1ята' назначена със

3аповед !т|я Р.{_08_45 от 24.03.2015 год. на ,{иректора на 1|1 на нои _ |!певен във връзка оъс

3аповед }'{р 249 / 18.03.2015 год. на }правите]1я на нои за р{вгпежд[!не' оценяв€!не и

к.]1асиране на офертите на участниците в откритата процедура за възл€шане на общоствена
поръчка с пред\{ет: ', ,{оотавка на конор(ативу1 за цри1ттери' копирни и факс ат[арат||,

необходими за админисщативната дейноот на 1|[ на ЁФ1,1 - |1левен".

Ёа заоедатлие'го приоъотва)(а:
!(омисия в състав:
|1редседател: ||етър в-- €тарш:и експерт в сектор ,,1'1нформационни системи"
и 9_ттенове: 1. {ри йорлшлов _ Ёачшпник на сектор ,, т{Р|{ФА€,{"

2. Блеонорай,1 |1л0 Ралулова _ [л. 1орисконоулт в сектор "чРпоАсд''
3. Росица |7А'2 0 Рангелова_ €т.оксперт в оектор ,, 1,1нформационни оистеми"
4. Ёевена ]'А,}|'Ап Аиколова_ €четоводител в отдел,, Ф€А"

в 09.30 часа председате]1ят на комиоията откри пуб.тлитното заоедание й затлозна

!1леновете й със задачата съгласно заповодта на директора на 1|| па нои - |[левен.
Ёа заседанието не присъстват предст€вители на участниците, предот€}вители на

оредствата за масово ооведомяв{}не или други щети лица.

|!редседате.тш{т }|а комиоията цредставя по]гг{ените от деловодотвото ,, Регистър на

приетите в [|{ на ЁФ14 - ||левен оферти", 6 ( тпеот) броя запенат{!ни п]тикове с до1(у\'1ентите

на у{астниците в открита процедура за възлаг€!не на общеотвена поръ!!ка с пред]\{ет:

,' .{оставка на конор{ативи за принтери' копирни у1 факс :|парати' необходими за

админисщативната дейност на 1|[ на ЁФ1'1 _ ||левен"
|{редоедате]ш{т и т|,пеновете попълниха з4дъл)кителните дек.ттарадии съгласно нл. 35,

агл. 3 от 3акона за обществените поръчки (свързани с обстоятелотвата по чл. 35, ал. 1 иа;у-2
от 3Ф|!).

5800, ер. !7левен, п:т' ,,1ван ]\4цнёшлшков" }'|9 8, тпел': +3596488440|, факс: +359264884440, Р|етеп@пзв!.Б3



}(омисията подпиоа представения ,, Регистър на ,'р'.й. в 1|{ на ЁФ1'1 - |[левен

оферти" и отвори пликовете о офертите по реда на тяхното постъпв3}не и регисщаци'{ в

региотъра.

[1ърви беше отворен [ш[ика на участнпк ,, А1€ - БългАРу[я" оод гр. (офия с

рег.)\! 70-1091б-3 от 2\.03.2015 год. приет в 08:26 часа.
Б непрозрат|ни'1 плик комиои'пауот{1нови на]1ит!ието на три запечат€!ни отдепни плика

съглаоно изискванията на 3Ф|[ и възло)ките.т1я - плик }.[ч 1 - " [окументи за подбор ", п.тп{к 3&

2 _ "||редложение за изпъ]1}{ение на порът!ката " и ппик }т[э 3- "|[редлагана цена".
9леновете на комиоията подпис[[ха вои1|ки т1ликове и документите в плпак $э 2.

Бторп беше отворен плшка на участник |(ФФ|!ш'РАция ,, пА}цА " гр. €офпя с

рег. }& 10-9759-2 от 21.03.2015 год. с приета оферта в 14:01 часа.
Б п.глика комисията уст{|нови нали!|ието на щи з{!печатани отделни п]тика съглаоно

изискв{|нията на 3Ф|1 и възложите]1я_плик ].|ч 1- " ,{окументи за подбФР ", плик ]ч[э 2 -

"|[редложение за изпълнение на поръчкат#' и п.т1ик ].[ч 3- " ||редлагшта це1!а ".

9леновете на комиоията подписаха всит|ки пликове и доку\дентите в плик ]ф 2.

[рети беше отворен плика на участник )' копилинк !1][ввшн" шоод
гр.[1левен с рег. ш 70_12916-1- /23.0з.2015 год. с приета оферта в 10:39 часа.

8 пл:ика комисията установи на]1и[1ието на щи запечата]|и отделни плика съгласно

изискв,ш1ията на 3Ф|! и възложите]1я_плик ].|ч 1- " ,{окументи за подбор ", плик ]хгр 2 _

"||редло>кение за изпъ'|нение на поръчката" и п.т1ик ]ч[ч 3_ " ||редлагшта цена ".

9леновете на комисията подг!иоаха всит|ки пликове и документите в плик.}'[ч 2.

9етвъртп беше отворен плика на участн!!!( эя с11в|щАлизиРАни Бизнвс
систшми,;Ад гр. €офия с рег. !{р 92-214-! ! 23.03.2015 год. с приета оферта в 10:55

часа.
Б плика комиси'|та уст€|нови н{1пичиото на три запечатЁ!ни отделни плика съглаоно

изискванията 11а 3Ф|| и възложите.]1я-]1лик ]ч|э 1- " !окрленти за подбор '', плик ]ч[ч 2 -

"|!редтоженио за изпълнение на поръчкат#'и п.тпак.}'[э 3_ " |[редлагшта цена ".

9лоновете на комиси'гта подпис[!ха воит!ки п]1икове и доку]иентите в плик ]ч[р 2.

11ети беше отворен плика на участник ,, €10,мо( оод гр. |аброво с рег. )\!

70-1542-| | 23.03.2015 год. с приета оферта в 14:02 часа.
Б плика комиси'{та уот{}нови н{}ли!|ието на щи запечатани отделни плика съглаоно

изиокванията на 3Ф|1 и възло)ките]шт_плик ]ч|р 1- " ,{ощпленти за подбор ", плик ]'[р 2 -

"|!редложение за изпълнение на поръ(1ката=' и плик ]ф 3- " |{редл{г:!на цена ".
т1лоновете на комисията подпис.}ха всит|ки т1пикове и документите в плик ]ч[ч 2.

[1|ести беше отворен плпка на участник ,, ББ}1стАР" оод гр. 11левен с рег. }{!

10-2603-4!2з.0з.2015 год. с приета оферта в 15:07 часа.
8 плика комиси'[та установи наличиото на щи з'|печат€|ни отделни плика съгласно

изискв{|нията \!а 3Ф|! и възложите.]1я-плик ]ч[р 1- " ,[окументи за подбор ", плик ]ч|э 2 -

"|[редлоэкение за изпълнение на поръчката" и п.]1ик ]ч[р 3- " ||редлагана цена ".

9леновете на комиои'{та подттисаха всит{ки п.т1икове и документите в плик ]ч[р 2.

|[риклто.лва публинната чаот от заседанието на комисията и заоеданието продьлхс!ва с

отваряне на плик ]ч1! 1 на участниците по реда на постъпв€1не на офертите им /горепосоненото

изброяване/. (омисията провери наличието и оповести документите във воеки плик.

[|ърви участник - ,, Атс - Бъ]1гАР1\я" оод гр. (офия
€лед като се запозна с приложените документи в плик ]т[э 1, комисията констатира' че

са н[1лице всички необходими документи по вид' съдържание и заверка. €ъщите са в



съответствие о предварителните изискв{|ния на възложите.]1я' посочени в угвърдената от него

документац|4яив обявлението на обществената порът!ка и критериите за подбор.
9леновете на комисията подписаха вси11ки документи' н{|мерени в плик.]ч[р 1.

8тори участник - коо]]вРАция ,, 11А[цА 6' гр. €офия
€лед като се запо3на о прило)|сените документи в тшлик }.[р 1, комисията констатира' че

са на]1ице вси!!ки необходими документи по вид' съдържание и з{верка. €ътщдте са в

съответствие о предварителните изискв{|ния на въ3ло)ките]|я' посочени в щвърдената от него

документацт*1яу1ъ обявлението на общеотвената порът|ка и критериите за подбор.
9леновете на комисията подписаха вои!{ки доку1![енти, н€1мерени в плик ]ф 1.

1рети участник - ,, ко[|илинк плвввн( воод гр. |1левен
€лед като ое запозна с прилох(ените документи в гшптк ]ф 1, комиоията констатира' че

са на]|ице вои!!ки необходими документи по вид' съдър)к{}}1ие и заверка. €ъщите са в

съответствие с предваритепните изисквш!ия на възлох(ите]1я' посочени в угвърдената от него

докр{ентацу\яу1в обявлението на обществената поръ1|ка и критериите за подбор.
9леновете на комиси'{та подпио[тха вси11ки документи' н.|мерени в п.тпгк !ф 1.

([етвърти участник - )' с11п'циАлизиРАни Бизншс систвми" Ад
гр.€офия

€лед като се з{|позна с приложените документи в плик ]ч[э 1, комиоията конотатира, че

са ншлице воички необходими документи по вид, оъдърж!1ние и заверка. €ъпцтте са в
оъответствие с предварителните изиокв:|ния на възложителя, посочени в угвърде!{ата от т1его

документа|для1|в обявлението на обществената порът{ка и критерут1|те за подбор.
9леновете на комиоията подписаха всички доку,ленти, намерени в плик }'[э 1.

[1ети участник -,, стшмо" оод гр. |аброво
€лед като се з:|позна с приложените документи в п.тлик }.[р 1, комисията констатира' че

са налице вси!1ки необходими документи по вид' оъдържание и заверка. €ъщите оа в
оъответствио о предварителните изискв{|ния на възложите.тш|' пооочени в утвърдената от него

документацу1я|а'в обявлението на обществената поръчка и критериите за подбор.
9леновете }|а комиои'!та подписаха воички докр(е1!ти' намере1{и в плик }[э 1.

[|!естп участник - ,' БвнстАР( оод гр. [1левен
€лед като се зЁ!позна о приложените документи в гшшак $р 1, комисията констатира' че

оа н€ш1ицо всички необходими документи по вид' съдържание и заверка. €ъщите са в

съответствие о предварителните изиокв1|н|4я\|а възложите.]1я' пооочени в утвърдепата от него

докр(ентацу\я\4в обявлението на общеотвената поръ1{ка и критериите за подбор.
9леновете на комисията по.щ1иоаха всит!ки документи' н{|мерени в п.тлик }т[ч 1.

1(омисията уст{1нови' че у!аотникът е внесъл гаранция за участио в процедшата в

размер на 150.00 лв. ( сто и петдосет лева), което е повече от изискуемата ср[а по уоловията
на възло)к\4те]1я_ 125.00 лв. ( ото двадесет и пет лева), т.е. сумата от 25.00 лв. ( лвалесет и пет
лева) е внеоена в повече. 8несената в повече сума от изискуемата такава' ще бъде върната на

у{аотника' за което |[редседате.т1ят на комисията ще изготви писмо до Ёачат:ник на отдел

,, Ф€А" при 1|| на ЁФ14 _ |{левен.

Бъз основа на извър1пената проверка и направените констатации по наличието и

редовноотта на документите за подбор ( в плик }т[э 1), комиои'[та о!1ита' че сле,ща да бъдат

допуонати до р.вгле]кд{|не на докуме}1тите в плик !т{! 2 "|{редложение за изпълнение на
поръчката " на 1'.1д"'ниците:

. ,, Атс - БългАРия" оод гр. €офия

. коопвРАция,, пА}цА " гр. €офия

. ,, копилинк плшввн" воод гр. [1левен

. ,, спшциАлизиРАни Бизншс систвми" А,{ гр.€офия



. ,, ствмо" оод гр. габрово

. ,, БшнстАР" оод гр. [1левен

(омисията р,вгледа подробно документите в п.т1ик !т[э 2 - |[редтожение за изпъ]1нение

на порът|кат#'на всеки от допуснатите г!аотници по реда на под€ване на офертите и ре1ши'

че у{аотниците отговарят на изиоквани'ша и следва да бъдат до!гуснати до спедващия

етап 3а ра3гле)|цане на ценовите пм предло)1(ения' а именно:
|' ,, Атс - БьлгАРутя" оод гр. €офия
2. коо|1шРАция ,, пАндА " щ. €офия
3. ,, коп14пинк плшввн" шоод гр. [1левен
4. ,, спшциАлизиРАни Бизнвс систвми( АА гр.€офия
5. ,, стшмо" оод гр. |аброво
6. ,, БвнстАР" оод гр.|1левен

€ъглаоно ре1цението на възпожитФ1я офертите ще се оцен'[ват по критерий

''икономичеоки 
нй-изгодната оферт{', поради което комисията извър1пи оценява}{е на

офертите по воички други пок[ватели, разли!|ни от цената' като съобрази ]{етодика за

опреде]штне на комплексната оценка на офершате' вк]1}о1[ително пок€ватели и относителната

им тежест.
||оказателите' които формират }(омплеконата оценка | 1(Ф| са1.

1. |[редложена цена _ п1- с относително тегло 0,7;

2. €рок заизпълнение надоставките_|\2 - с относително тегло 0,2;

3. €рок за подмяна на доотавен некачествен коноуматив _ |13 - с относително тегло 0,1.

Фценката по покд}ател |]]} - ', 
€рок за изпь.]|нение на доставките" ое извър111ва по

предот€веп1ите от г!аотниците !екттарация Фбразец ]ч[ч 8, които са на]1ит|ни в плик }'[р 2

"|[редложение за изпъ]1не1|ие на порът|ката". Фтнооите]1ното тегло на показате.]1я е 20% (0'2).

Ёй_кратки'{т преш!ожен орок за изпъ]1нение на доставките е с максим[}пен брой то'ки _ 100

и отнооително тегло в ком11леконата оценка _ 0,2. 1очките на ост{|н€!]тите у!астници ое

опреде.]ш[т в оъотно1шение 1сьм нй_щаткия срок за изпълнение на доставките по оледната

формула:

А гпй
[с : 100 х -----' където:

Ап

-*100" е максималния брой точки на показате.]тя;

- "А ш)|п" е най_краткия цредложен от у{аотницито срок за изпълне1|ие }|а з[!"явката в дни;
-',Ап" е предложения срок за изпълне1!ие на з{швка от съответния у{астник' като не мо)ке да

бъде посочена по-малка от единица.

1очките по втория показател на п_я у{астник се полг{ават по следната формула:
||2 = [с х 0'2, където "0,2" е относителното тегло на пок{вате.]1я.

9частниците са пред'1охшли оледните орокове | в мут| по пок.вател |{2-€рок за

изпълнение на доставките и съобразно методиката и продлох(ен!1х[а ъ|а у|астниците по

пок.вател |12 се дават следния брой то'пси:

1. ,, Атс - БългАРу!я,, оод гр. €офия _ 1 ( елин) ден _ 20.00 т. ( двадесет тонки) ,

2. коо|1вРАция ,, пА}щА " гр. €офия _ 3 ( три) дни - 6.67 т. ( шест цяло и
!пестдесет и седем стотни топки)

3' ,, копилинк плвввн" шоод гр. !1левен -10 ( лесет) часа = 1 ( един) ден_

20.00т. ( двадесет тонки)
4. ,, спшциА]]изиРАни Би3ншс систшми" А! гр.€офия - 2 ( два) дни _ 10т.

( десет тонки)



5. ,, стшмо" оод гр. |аброво- 1 ( един) дон - 20.00 т. ( двадесет тонки) '
6. ,, БвнстАР" оод гр. |1левен _ 1 ( един) ден - 20.00 т. ( лвалесет тонки)

}частникът ,, }{опилинк |[левен" БФФ,{ е предложил срок в часове _ 10 наса, които
съгласно методиката се равняват на 1 ( един) ден.

0ценката по пока3атол п3 _ ,'€рок за подмяна на доставеп некачествен
консуматив" се извър1цва по цредотавените от у!астниците.{екларация Фбразец ]т[ч 9, които
оа н2тпи1тни в плик }.[э 2 "||ред:ожение за изпълнение на порънката". Фтносителното тегло на
показате]1я е |0оА (0,1). нй_кратки'п преш|ожен срок за изпъ]1нение на дост[!вките е с
м!}коимален брой точки _ 10 и относително тегло в комплеконата оценка _ 0,1. 1о'лките на
ост:!налите г!аотници се опреде]1ят в съотно|ппение 1сьм нй-краткия орок за подмяна на

доставен некачествен коноуш[атив по оледната формула:

[ тпй
[з : 100 х -----' където:

1п

-"100" е макоималния брой тоттки на показате]|'я;
_ "[ (п|п" е най_краткия пред'|ожен от участниците срок за явв{!не щ)и възложите]ш{ за
подп,1яна с нов на доставен некачествен консуп[атив в д{и;
- "1п" е щредложения срок за подмяна с нов на доставен некачествен консуматив' на
съответния г!аот1{ик, като не може да бъде поооче!1а отойност по-мапка от еди!тица.

]очките по втория пок{вател на п-я у{аотник се по]цчават по опедната формула:
|13 = [ з х 0'1, |сьдето "0,1" е относителното тегло на показате]1я.

9частниците оа предло)|(или спед1ите срокове | в жи/по показател |{3 _ €рок за

подп{яна на доставен некачествен коноу:т,1атив и съобразно метод{ката се д'всш оледтия брой
точки:

1. 
'' 
Атс - БългАР!|я" оод гр. €офия _ 1 ( елин) ден _ 10.00 т. ( десет тонки)

2. коо|!вРАция ,' пА}{дА " гр. €офия - 3 ( три) дни - 3.33 т. ( три цяло и
тридесет и три стотни тонки) '

3. ,, копилинк плввшн" шоод гр. [!гпевен - 10 часа = 1 ( един) ден - 10.00 т.
( десет тонки)

4. ,, спвциАлизиРАни Бизнвс систшми" АА щ.€офия _ 1 ( елин) ден _

10.00т. ( десет топкп)
5. ,, ствм0" оод гр. |аброво- 1 ( един) ден - 10.00т. ( десет тонкп)
6. ,, БшнстАР" оод гр. [1левен -1 ( един) ден - 10.00т. ( десет тонки) '

}чаотникът ,, }(опилинк |[левен" БФФ,{ е предло}1мл срок в часове _ 10 наоа, които
оъгласно методиката се равняват на 1 ( един) ден.

Бъз основа на полг!ените оценки от г{астницито по пок€ватели |!2 _ €рок за

изпълнение на доот:вките и |!3 _ €рок за под\{яна на дост:|вен некачеотвен консуматив на
основание кт:. 69А, а;т.2, т.3 от 3Ф|| комисията извър1пи следното оценяване на участниците
като подре)кд€тнето е по реда на подав{|не на офертите:

1. 
', 
Атс - БългАРу[я('оод гр. €офия _ 30.00 т. ( трилесет тонки)

2. коо!1вРА|щя ,, пА}цА " гр. €офия - 10.00 т. ( десот тонки)
3' ,, копилинк плввшн" воод гр. [1левен - 30.00 т. ( трпллесет тонки)
4' ,, спв|щАлизиРАни Бизншс систвми" А'( гр.€офия- 20.00 т. ( лвадесет

тонки)
5. ,, стшмо" оод гр. |аброво_ 30.00 т. ( трилесет тонки)
6. ,, БшнстАР" оод гр. [1левен _30.00 т. ( трилесет тонки)



Фценявштето на у|астниците по показателите' рц}.]|ични от предлаг€|ната цена - л2 _

€рок за изпълнение на доотавките и |!3 _ €рок за подп,1яна на дост{вен некачеотвен

коноуматив ще се оповести преди отварянето на |1лик ]ч|ч 3 - " ||редлагана цена ".

[|еповпте оферти _ плик л! 3 _ " |1редлагана цена " на догус!!атите участници ще
бъдат отворени на гцблптно заседание на 01.04.2015 год. ( сряла) от 09:30 часа в офис
14, етаэк 7 па [!] на Ё0!1 _ 11левен, гр. [1левен' пл. }1ван }![индиликов }{! 8. }{а

основание пл. 69А, ал. 3 от 3Ф|1 съобщението за датата' часа и мястото на отваряпе на

ценовите оферти ще бъде тцбли!{увано в рубрикаг!^ '' 
|1рофшл на пчщгвана" на

интернет страницата на нои п поставено на пнформашиопното табло в 0бединена
приемна на [[ на ЁФ1! - 11левен, гр. [1левен' пл. !|ван 1![ипциликов.}Ё 8.

3аседанието накомисиятаприк.]|ючи на25.03.2015 год. в 11:45 часа.

(омисия в състав:

2. 0,леонора и,] ?7,!2 Ралулова
3. Росица Рангелова
4. }{евена }1иколова

}1зготвил и отпечатал протокола: [леонора Радулова

|'ы,!


