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.{нес, 08.04.2015 год. ( сряда) в 09.30 чаоа в офио 74, ета>к 7 в сградата на 1|{ на
нои - |1левен, гр. |[левен, пл. 14ван 1!1индиликов ]ф 8 във връзка с Рептение ]ф 3 /

26.02.201'5 год. на,{иректора на 1|{ на ЁФ14 _ |{левен, се проведе заседание на комисията'
н€шначена със 3аповед ]ч[р Рд-08-45 от 24.03.2015 год. на ,{иректора на 1|[ на нои _
|[левен във връзка оъс 3аповед ]'{р 249 | |8.0з.2015 год. на )/правителя на ЁФР1 за
р[шгле}кдане' оценяване и к.т1асиране на офертите на г{астниците в откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка с пре.щ4ет: ,, ,{оставка на конс}ъ4ативи за принтери'
копирни и факс а|!арат|т, необходими за ад[,{инистр!шивната дейност на 1|{ на нои -

|{левен".

Ёа заседанието присъств!|ха :

|(омисия в състав:
екоперт в сектор 

',Р1нформационни 
оистеми"

Ёачалник на сектор ,, чРпоАсд"
ва _ [л. }орисконоулт в сектор "9Р|[ФА€[''

.експерт в сектор ,,1'1нформационни системи"
4.Аевена7о.2''12] Ёиколова - €четоводител в отдел,, Фсд"

в 09.30 часа председате]1ят на комисията откри заседанието и докладва, че писмото
с искане за представяъ7е на т1иомена обосновка от ,' БвнстАР" оод гр.|[левен е

изпратено на ел.адрес на у{астника на 01.04.2015 год. и е полу{ен от у{аотника' което се
потвър)кдава от върнато писмо по ел.поща. Б деловодството на 1[| на ЁФ?1 _ |{левен е

вх0дирана писмена обосновка от ', ББЁстАР" ФФ[ гр. |1левен с вх. ш9 70-260з-4 |

01 .04.20|5 год., която не е в запечатан плик.
Б писмената обосновка на участника ,, БвнстАР" оод гр. |{левен е отр{}зено

следното: Фирмата е сертифицир€1на по 1БФ 9001:2008, което им помага да пред]{агат
виоококачеотвен продукт. }{а пазара са от 17 години, през което време са щвърдили
работа с надеждни доотавчици' които гарантират н.}личности и качеотво на за'{вените
артикули. Разполагат с високо квалифициран техничеоки пероон€[л с дълъг опит в
облаотта. ймат много к.]тиенти, благодарение на които постигат високи нива на
продаваемост и ползват допълнителни търговски отстъпки, което позво.тб{ва изк.]1}очително

благоприятни икономически услови'{ при ре{}лизиране на доставките. Фирмата работи
съвместно с най-големи'{ вносител на коноумативи за копири и принтерии р{впространява
продуктите на Ёайнстар технолоджи (о ФФ[. |1роизводите.]ш{т гарантира, че произве)кда
продукти в оригин!1лни опаковки с ненару[пена цялост, фабри.пто нови' неупощебяват\!|>
оригинални, нерецик.]1ирани за съответната марка и модел устройство' които ооигуряв{тт
отпечатване на посочения среден брой копия' нямат явнии скрити дефекти при нормална

5800, ар. 1левен, тш. ,,14ван А4цн0аллшков" }Ф 8, пел.: +35964884401' факс: +359264884440, Р!етеп@пвв!.63



работа' 1,1зползваният автопарк ползва ооновно гориво - мет€[н, което е о по-ниока
оебестойност и допринася за нисък р!шход и икономичност при изпълнение на поръчк€ша.
Фирмата е в процедура на финансиране по оперативна програма ,, Развитуто на чове111ките

ресурси", прогрс!ма,, |[одкрепа за заетост", които също водят до благоприятн|т уоловия за

фирмата.
1{омисията приема писмената обосновка на у{астника ,, БвнстАР" ФФ[ щ.

|{левен и предложеното от него ценово предложение няма да бъде отстранено и ще
учаотва в класирането.

Фценката по показател [11 _ |[редлоэкена цена се извър1шва по представените от

учаотниците ,,!еново предложен\4е" - Фбразец $р 12, които са налични в плик }ф 3

"|[редлагана цен#'. Фтнооителното тегло на показателя е 70%о (0,70). Бай-ниската
предложена цена е о максимален брой тонки - 70 и относително тегло в комплексната
оценка_ 0,70. }1аксималният брой тонки полу{ава офертата о предложена най-ниока цона
_ 100 точки. 1очките на оот€}налите у{аотници се опреде.]ш{т в съотно1шение към най-
ниската предло)кена цена по следната формула:

€ гп|п
[ц : 100 х ----, където:

€п

-"100" е максим{ш1ния брой точки на показате]ш{;
- "€гп|п" е нй-ниската предложена цена;
- "сп" е цената 11а{|_яучаотник.

[очките по първия показател нат|-яучастник се полг{ават по следната форштула:
[11 = [ц х 0'7, където 0,7 е относителното тегло на поксвате]ш{.

Бъз основа на полг{ените оценки от г{астниците по пок[шател |{1 - |{редлох{ена

цена се и3вър1пи следната подредба:
1. ,, Атс _ БългАРу|я к оод гр. €офия _ 54.93 т. (петдесет и четири цяло и

деветдесет и три тонки)
2. коопвРАция ,, пАндА " гр. €оф*тя _ 46.02 т. ( нетиридесет и !пест цяло и

две стотни тонки)
3. ,, копилинк плшвш,н" шоод гр. [1левен _ 47.40 т. ( нетиридесет и седе}|

цяло и четир!{десет тонки)
4. ,, спшциАлизиРАни Бизншс систшми" Ад гр.€офия 46.72 т.

( нетириАесет и |пест цяло и седе}!десет и две тонки)
5. ,, БшнстАР" оод гр. |1левен -70.00 т. ( седемдесет тонки)

(омплеконата оценка на всеки участник се по]|г{ава като сума от оценките на
офертата по трите г1оказате.тш{, изчислена по формулата: ко : п1 + п2 + п3. |[олулената
оценка и тот{ките на оъответния критерий ое закръг.]1яват до два знака след десетртчътыта
запетш!.

Ёа основание чл. 71 от 3Ф|[ въз оонова на извър1пения преглед на документите на

у{астниците в съответствие с ре1шението, обявлението и ук{шанието за изготвяне на
офертата, условията и изискв€}нията на Бъзложителя' оценяв[|нето на всяка оферта по
щите предварително обявени пок!вате!тя в методиката за определяне на комплеконата
оценка, котиисията извьр!пи следното класиране:

1_во място: ,, БЁ,Ё€1АР" оод гр. |1левен _ с комплексна оценка 100.00 точки ( п1 _
70.00 т*'||2 _ 20.00 т. и 113 _ 10.00 т.)



2-ро ппясто: ,, А[€ _ БългАР!!тя " оод гр. €офия _ с ко}{плексна оценка 84.93
точки ( п1 _ 54.9з т.,|12 - 20.00 т. и 113 _ 10.00 т.)

3-то плясто: '' к0пилинк плшвшн" шоод гр. 11левен _ с коР!плексна оценка
77.40точки ( ||1 _ 47.40 т.'|12 _ 20.00 т. и [13 - 10.00 т.)

4-то място: '' спвциАлизиРАни Бизнвс систвми" Ад гр.€офия с
комплексна оценка 66.72 точки ( п1 - 46.72 т.'|12 _ 10.00 т. и 113 _ 10.00 т.)

5-то място: !{ФФ|!Б,РАция ,, пАндА " гр. €офия _ с комплексна оценка 56.02 точки
( п1 _ 46.02 т.,|12 _ 6.67 т. и ]13 _ 3.33 т.)

}частникът' класиран на първо място е събрат най-много точки ( максималния
брой тонки - 100) по показателите' формиращи комплексната оценка и предложената от
него оферта се очита за 

', 
икономически най-изгодна оферта" за възложите]ш{.

}1зготвил и отпечатал протокола: Блеонора Радулова

11ротокол ш 1 / 24.0з.2015 год., |1ротокол .}{} 2 / 0\.04.2015 год. и настоящия
|!ротокол лъ 3 / 08.04.2015 год. ведно с цялата документация по провея(дане на
обществената поръчка се предоставят на Бъзложсителя.

(омисия в сьстав:
[1редседател: 11етър7 /'|лр !иннев
и 9ленове: 1. {ристоф ор А.2 ) йорла"о"

2. [леонора2,2ш//л,, , Радулова
3.Росица-уа'/ Рангелова
4. Ёевена 2ц,/ ) Ёиколова
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