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,{нес, 01.04.2015 год. ( сряда) в 09.30 часа в офио 74, ета>к7 в сградата на ]|{ на
нои - |[левен, гр. |{левен, лл. Аван 1{индиликов ]ф 8 във връзка с Ретпение ]ф 3 /
26.02'20|5 год. на !иректора на 11] на ЁФ[1_ |!левен, се проведе заседанио на комиси'{та'
н.шначена съо 3аповед ]ю Рд-08-45 от 24.03.2015 год. на !иректора на 1|{ на нои _
|1левен във връзка със 3аповед м 249 | |8.0з.2015 год. на )['правите]шт на ЁФ?1 за
разглеждане, оценяв[|не и класир:1не на офертите на г{астниците в откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, ,{оотавка на консщ4ативи за принтери'
копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на 1|! на нои -
||левен".

Ёа заседанието присъотваха:
(омисия в състав:
|1редседател: |{етър7 аэ)|{ю .4инчев_€тар1пи експерт в сектор ,,?1нформационни системи"
и 9ленове: 1. сд"

2. ..чРпоАсд''
з. нни оистеми"
4.Бевена |а'}3)4}Ёиколова _ €четоводител в отдел ,, Фсд"

в 09.30 часа председате]ш{т на комисията откри публинното заседание и док.]1адва,
че на 25.0з.2015 год. в рубриката ', 

|1рофил на куп}ъача" е поставено съобщение за даты[а,
мястото ичаса на отваряне на ценовите предло)!(ения на допуснатите г{астници.

Ёа заоеданието не присъстват представители на г]астниците' предотавители на
средствата за масово осведомяване у!ли други трети лица.

€ъглаоно ре1пението на възложителя офертите се оценяват по критерий

',икономически 
нй-изгодна оферта", поради което в предходното заседание комисията

извър1ши оценяване на офертите по всички други пок€шатели' различни от цената' като
съобрази йетодиката за определяне на комплексната оценка на офертите, вкл}очително
показатели и относителната им тежест.

|1оказателите' които формират (омплексната оценка | \{Ф| оа
\. |[редложена цена _ п1- с относително тегло 0,7;
2. €рок за изпълнение на доотавките _ ||2 - с относително тегло 0,2;
з' €рок за подмяна на дост.!вен некачествен коно}ъ4атив _|[3- о относително тегло 0,1.

Фценяването по показател |11 и пок€шател ||2 е отр[шено в |!ротокол ]ч{! | |
24'0з.20|5 год. и е както следва:

\' ,, Атс _ БьлгАРу|я " оод гр. €офия _ 30.00 т. ( тридесет тояки)
2. коопшРАция 

'' 
пАндА " гр. €офия _ 10.00 т. ( десет тонки)

5800' ер. ]|левен, пл. ,,14ван А4шн0тллшков" }''|ё 8, пел.: +3596488440!, факс: +359264884440, Р!етеп@пвв!.Б3



3. ,, к0пилинк плш,вшн" шоод гр. плевен - 30.00 т. ( тридесет точки)
4' ,, спвциАлизиРАни Бизнвс систшми" Ад гр.€офия - 20.00 т.

( двадесет тонки)
5. ,, стшмо" оод гр. |аброво- 30.00 т. ( тридесет тонки)
6. ,, БшнстАР" оод гр. 11левен -30.00 т. ( тридесет тонки)

|[одреждането е по реда на подаване на офертите' а не по брой събрани точки.

Фценяването на ценовите предложения ое извър1пва по критерий ,, икономически
най-изгодна оферта", като предложената цена от всеки участник е общата ср4а от цените
на всеки конс)ъ{атив по прогнозните стойнооти съгласно 1ехническите спецификации, без
вк.]шочен ддс.

6ъгласно п.2.1) от Фбявлението за обществената поръчка на възлоя(ите.т1я

м€жсим.}лната цена на обществената поръчка е 12 500.00 лв. (дванадесет хиляди и
петстотин лева) без вклпочен $€.

€лед като отвори п]1икове & 3 ,' [[редлагана цена" по реда на постъпване на
офертите, комисията уотанови, че предло)кените от у{астниците цени без вклточен ,{.{€ са
к€жто следва:

\. ,, Атс _ БългАРия " 00[ гр. €офия _ 104б0.08 лв. ( десет хиляди
четиристотин и !пестдесет лева и осепл стотинки)

2. коопшРАция ,, пАндА " гр. €офия _ 12484.43 лв. ( лванаАесет хиляди
четиристотин осе}!десет и четири лева и четиридесет и три стотинки)

з. ,, к0пилинк плввшн" шоод гр. |1левен _ 12120.47 лв. ( дванадесет хиляди
сто и двадесет лева и четиридесет и седем стотинки)

4. ,, спшциАлизиРАни Бизнвс систш,му1" А[ гр.€офия _ 12297.00 лв.
(дванадесет хиляди двеста деветдесет и седе1}! лева)

5. ,, стшмо" оод гр. |аброво_ 13203.37 лв. ( тринадесет хиляди двеста и три
лева и тридесет и седем стотинки)

6. ,, БшнстАР" оод гр. |1левен _8207.78 лв. ( осепп хиляди двеста и седе1}! лева и
седе}!десет и осе1}| стотинки)

(омисията извър!11и аритметична проверка на изчисленията за формиране на
общата цена без вкл}очен АА( и установи' че няма допуснати техничеоки гре1пки в

ценовито предлох(ения на г{астниците.

(еновото предложение на участника ,, ствмо" оод гр. [аброво е |3203.37 лв,
което е по-високо от максим'1лната цена на обществената поръчка' посочена в условията
на възлоя{ите]ш{ съгласно ||.2.|) от Фбявлението за общеотвената поръ}{ка на
възлох{ителя м{}коим€1,.1ната цена на обществената |1оръчка е \2 500.00 лв. [{оради това
комисията счита' че не следва да се допуска до оценяване по пок€шател |{1- |1редложена

цена ценовото предлоя{ение на г{астника ,' €1БР1о" оод гр. [аброво и офертата на този

участник няма да бъде класирана. Ёа основание чл. 69, ыт'. 1' т' 3 от 3Ф|{ комиои'тта
предлага на възложите.т1я да отстрани у{астника ,, €1Б1!1Ф" оод гр. [аброво от оценяване
и класиране на офертата, тьй като същият е предст{шил оферта' която не отговаря на
предварително обявените условияъ|а възлох(ите.тш|, а именно ценовото предложение е по-
виооко от максимално допустимата прогнозна стойност на поръчката оъгласно условията
на възложителя.

(омисията установи' че предло)кената цена от участника ,, БвнстАР" оод
гр. |1левен - 8207.78 лв. е с повече от 20 на сто по-благоприятна от оредната стойност на
г1редло)кен!ьята на остана.]1ите участници по оъщия показател |{1, поради което на
основание нл.70, ал. 1 от 3Ф[{ трябва да изиска от г{астника подробна писмена обосновка
за начина на образуване на предложената от него цена. 1{омисията ще изпрати писмо до
участника ', БвнстАР" оод гр. |1левен на електронния адрес, посочен на плика с



офертата и опреде]1я орок за представяне на писмената обосновка - 3 ( три) работни дни от
полг{.|ване на писмото с иск[!нето за това.

(омиоията ще продължи работата си на засед{}ние ъта 08.04.2015 год. ( сряда) от
09:30 часа.

3аседанието на комисията прик.тт}о}{и на0|.04.2015 год. в 13'20 часа.

(омисия в състав:
11редседател: ||етърй А {иннев
и 9ленове: 1. [ристофорй))А2йорданов

2. Б,леонора2'2)АР , Радулова
3. Росица уы ? Рангелова
4. Ёевена ч, ? 1 !{иколова
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