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РвпуБликА БългАРу|я

твРитоРиАлно подшлшнив _ плвввн

пРотокол
лъ4

за р€шглеждане, оценяв{|не и ш1асир'!не на подадените оферти
в открита процедура за възл€!гане на общеотвена порът!ка с предмет

".{оставка на консуп(ативи за принтери' копирни и фако €!парати'
необходами за административната дейност на 1|| на ЁФ?1 - |1левен"

.{нес, 24.04.20|5 год. ( петък) в 09.30 часа в офлс 74, етаж7 в оградата на 1|! на ЁФ|4 -
|1левон, щ. ||левен, пл. Р1ван }у1итциликов ]ч{! 8 във връзка о Ретпение ]хгр 3 / 26.02.20|5 год. на
.{иректора на 1|{ на ЁФ14 _ ||левен, се проведе заседание на комиоиятц н!шначена със
3аповед }т|э Р[-08-45 от 24.03.2015 год. на,{иректора на ]|! на нои _ |1левен във връзка оъо
3аповед ]'$ 249 | 18.0з.2015 год. на 9правите.тш{ на нои за разглеждане' оценяване и
ш|аоиране на офертите на г{астниците в откритата процедура за възл.ш{|не на обществена
поръч!ка о предмет: ,, ,{оставка 11а конср[ативи за принтери' копирни и факс а|парат|\,
необходими за ад{инистративната дейност на 1|! на ЁФ|'1 _ |1левен".

Ёа заседанието присъстваха:
(омисия в състав:
|!редседател: ||етър 1 2'11м.11днне1_ €тартлпа експерт в оектор,,14нформационни системи"
и 9ленове: 1. {ристофоР7а,э\,цр|,1орланов _ Ёачаллник на сектор ,,9Р||ФА€.{"

2. Блеонорай,| 9)лр . Р4дулова _ [л. торисконсулт в сектор "чРпоАсд''
3. Рооица и,2у'/п'Рангелова _ €т.екоперт в оектор ,, |'1нформационни оиотеми"
4. Ёевена !и,2у^)г1иколова_ €четоводител в отдел,' Ф€А"

в 09.з0 часа предоедате]1'|т на комиоията откри публинното заседание и запозна
състава на комисията с 9казания ].[р Бъщ-137 | 22.04.20|5 год. на.{иректора на [|{ на нои _
||левон. }казанията са дадени на основ!!ние чл. 36А, атт. 3 във вр. ал. 1 от 3Ф|! след
упражнено пр[|во на контрол върху работата на комисията за провежд€|не на процедурата
преди изд€шане на съответните ре1шени'[. |!ри осъществяване на контрола възложителят е

уст€}новил нару1пени'{ в работата на комисията, които могат да ое отстр{!нят, без това да
н€!л€|га прекратяв€}не на процедурата. Ёа основ.|ние .шл. 36А, а;т. 4 от 3Ф|! ук€в;}нията на
въз.т1о)ките!!я са задъл)кителни за комисията. 14звъртпените действ;ия у1 взетите ре1шени'т в
изпълненио на указанутята на възложите]ш{ се оща}яват в протокола ( илп протоколито) на
комиоията' като в слулай на несъгласие' към него се прилага особено мнение.

3аедно с ук€в{|нията възло)шс1те.]1ят е върнал на председате]1.я на комисията цялата
докуп,1ентация' свързана с провеждане на откритата процедура' вк]1}очително и офертите на
всички г{астници _ общо 6 ( тпест) броя.

€ъгласно ук[в{1нията на възложите.тш! на основание т1л. 70, а;т. 1 от 3Ф|{ комиси'!та
следва да ое извър1пи преценка дали пред]1ожените от всеки г{астник цифрови стойнооти по
пок€ватели |!2 ,'€рок за изпълнение на дост€!вките" и |\3 ,,€рок за подм'лна на доставен
некачествен консуматив" не са с повече от 20 на сто по-благопр|1'!тЁ1у1 от оредната отойноот
на предло)|(енията на останалите г{астници по същия пок!вател. Ако ое установят такива

5800, ер. 1левен, п;а. ,,!.1ван ][цнёадтцков'' }'!! 8, пел.: +35964884401, факс: +359264884440, Р|етеп@пзз!.б3
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н срок за предст;вяне на обосновката от всеки
кратък от щи работни дни от по][г{1ване на

иск{1нето за това. €лед като извър[т1и указ€|ното' комис!4ята дапродълх(и работа като извър1пи

всички пооледващи действия' съглаоно Р{!:}поредбите на 3Ф|{ и 8ъщетпните пр:}ву\ла за

възл[гане на обществени поръчки в нои.
(омисияга разгледа докр[ентите в плик }'[э 2 "|\рецтожение за изпъ]1нение на

поръ1|ката " на 1ч3"'ниците по реда на под2в{}не на офертите:
. ,, Атс _ БългАР!тя" оод гр. €офия
о коопшРАция,, шАндА " гр. €офия
. ,, копилинк плвввн" воод гр. [1левен
. ,, спвциАлизиРАни Бизнвс систшми* А! гр.€офия
о ,, ствмо" оод гр. |аброво
о ,, БвнстАР" оод гр. [1левен

(омиоията р8вгледа о[!мо ,{екларация за срока на доотавка 14а консумативите
( Фбразеш ],1ъ 8) и ,{екларашия за срока за подмяна на доотавен некачествен коноуматив
( Фбразош }.[э 9), които съгласно йетодиката за опреде.тш|не на комплексната оценка на

офертите, вк-т||очително показатели и отнооитепнага им тежеот' оа съответно |[оказател[|2 рт

[|оказател |[3, които влиз{п в ком11леконата оценка.
€ъгласно ре1пението на възло)ките]1я офертите ще ое оценяват по критерий

''икономически 
нй_изгодтата оферт#', поради което комиоията оледва да извър1пи

оценяване на офертите по вои1|ки други показатели' разли(!ни от цената' като съобрази
йетодика за опреде.т1яне на комплексната оценка на офертите, вк.]1}от1ително пок.ватели и

- отнооителн€ша им тежест.
|!оказателите, които формират 1(омплексната оценка / (Ф/ са:

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

2. €рок за изпълнение на дост{вките _|12 - о отнооително тегло 0,2;

3. [рок за подмяна на доот:|вен нокачеотвен коноуматив _ ||3 - с отнооително тегло 0,1.

Фценката по показател [Р - ', 
€рок за изпълнение на доставките66 се извър1пва по

представените от участниците ,{екларация Фбразец ]\! 8, които са н.1лит!ни в плик $р 2
"11редложение за изпълнение на поръчкат#'. Фтносителното тегло на показате]1я е 20% (о,2).

Ёй-щатки'{т предложен срок за изпълнение на доставките е о м[}ксимален брой то1!ки _ 100

и относително тегло в комплеконата оценка _ 0,2. 1очките на оот{|напите у{астници се

опреде.тш|т в оъотно1шение кьм най-краткия срок за изпъ.]1нение на доставките по следната

формула:

А гп|п
1с : 100 х -----' където:

Ап

-"100" е макоимапния брой точки на пок1вате]1я;
_ "А гп1п" е най_краткия пред[ожен от у{астниците орок за изпълнение на з!}'{вката в дни;
- 66А1(' е предлол(ения срок за изпъ]1нение на з{ш[вка от съответния у{астник' като не мо)ке да

бъде посочена по-м[}лка от единица.

[очките по втори'! пок{шател на п_я у{астник се полг{{!ват по оледната формула:
[!2 = [с х 0'2, където "0,2" е относителното тегпо на пок{вате]ш{.

}частниците са предложили оледнито орокове | в днут| по показател |[2-€рок за

изпъ]1нение на дост;вките : :

1. ,, Атс _ БългАРу!яв оод гр. €офия _ 1 ( един) ден
2. коопвРАция ,, пА}цА " гр. €офия _ 3 ( три) лни
3. ,, копилинк плвввн" воод гр. [1левен _10 ( десет) часа = 1 ( един) ден
4. ,, спвциА.]1изиРАни Бизнвс систвми* А{ гр.€офпя_2 ( два) дни
5. ,, ствмо" оод гр. |аброво_ 1 ( един) ден



6. ,, БвнстАР" оод гр. плевен _ 1 ( едшн) ден'
){'чаотникът,, 1(опилинк |{левен" БФФ,{ е предло)|мл срок в часове _ 10 нао4 които

съглаоно методиката се равн'{ват }!а 1 ( едан) ден'
1(омиоияга установи' че пред'1'*-"" ,, 6рок за изпъ.]1нение на доставките" | в дутй '

|1оказател ||2 нау*,.'*'*'',, Ата - БългАРия" оод гр. €офия е в цифрово изроокение с

повече от 20 на сто по-благоприятно от оредната стойноот на предло)кенията на остан3}лите

у!астници по оъщи'{ '''**,'", |[2, пораАи което па основание чп. 70, а;т' 1 от 3Ф|| щябва да

изиска от у{астника пощ)обна пиойена обооновка за нат1ина на неговото образуване'

1(омисията ще изпрати пиомо до у1астника ,, Атс _ БългАРия* оод гр' €офия на

електронния адрес' посочон на п]1ика с офертата и опреде]ш{ срок за предот'1вяне на

''"''-"''' 
обосно искането затова'

}{омисията доотавките" | ь дни| -

|[оказател |[2 на 11левен е в цифрово

у1 о от средната стойност на преш!ожет{утята||а

о поради което на оонов!)ние т1л. 70, а.тл. 1 от

3 а писмена обооновка за нат[и11а на неговото

образуване. }(омиоията ще изпрати писмо до у{аотника ,, копилинк плвввн" воод
.р. й''-"-н на елекщонния адрос' посочен на плика о офертата и опреде]ш{ срок за

представяне на писмената обооновка _ 3 ( щи) работни дни от по'гг12}в'!не на пиомото о

искането за това.
1(омисияга установи' че предложения " €рок за изпъ.т1не11ие на дост€шките" | в штй -

|!оказател ||2 нау{астника ,, стшмо" оод гр. |аброво е в 
'щфрово 

изр[})ке}{ие о повече от

20 насто по_благоприятно от оредната стойноот на пред]|от(енията на останалите у|астници

по същия показате][|!2, порали което на оонование т1л' 70, ал' 1 от 3Ф|1 щябва да изиска от

у]аотника подробна писмена обооновка за

изпрати пиомо до у{аот1|ика ,' €1Б}т1о" оо
плика о офертата и опреде]ш срок за предст

дни от полг{{}ване на пиомото о иок{}нето за това'
(омисияга уотанови' че предложе1{ия ,, €рок за изттълнение на дост2}вките" | в жти| -

||оказател [\2 нау*'.'''*' ,, БвнстАР" оод гр. [1левен е в цифрово изра)кение о повече

от 20 на сто по-благопри'{тно от сродната стойноот на предло)кени'!та на оотан1}пите

учаотници по същи'{ ,'*й*", ||2, пор4Аи т 3Ф|1 трябва да

изиока от у{астника подробна пиомена ото образуване'

}(омисията ще изпрати писмо до участника на електронния

адрес, посочен ,,.'],"*' о офертата и опреде]ш| орок за представяне на писме1{ата обосновка -

3 ( щи) работни дни от полу1€в€!не на писмото с иск€|нето за това.

0ценката по показател !в _ ,'€рок за подмяна на доставен некачествен

консуматив.. се извър[11ва по представоните от у{аотниците Аекларация Фбразец }т[э 9, които

оа нштични в плик }.[о 2 "|!редложение за изпълнение на поръ'псата". Фтносителнотб тегло на

пок!вате.т1я е |0%о (0,1). Ёай_кратки'{т преш|ожен срок за изпълнение на дост€вките е с

максимален брой точки _ 10 и относително тегло в комплексната оценка _ 0,1' 1очките на

остана.]1ите г]астници се опреде.т1яг в оъотно1пенио към нй_кратки'{ срок за под1\'1яна на

доотавен некачествен консуп{атив по следната формула:

1 тп|п

1з : 100 х ---_-' където:
[п

-"100" о макоимЁ}лния брой точки на показателя;

- ..1гп|#. е най-краткия предложен от г{аотниците орок за явяване при възлох(ите'т1я за

подплянасновнадоставеннекачественконор[ативвдни;
- ..1п.. е преш[о)1(ения срок за подмяна с нов на доставен некачеотвен коноумату1в'|1а

оъответния )д1аотник' като не може да бъде посочена отойност по_мш1ка от единица'



1очкито по втория показател на п_я участник ое по]тг{ават по оледната формула:
[3 = [ з х 0'1, където "0,1" е относителното тегло на показате.т1'!.

)['частниците оа предложили оледните срокове | в дни| по показател |{3 _ €рок за
подп{яна на доот€шен некачеотвен коноуматив и оъобразно методиката се д{ват следния брой
точки:

1. ,, Атс _ БългАРу|я " оод гр. €офия - 1 ( един) ден
2. коопвРАция ,' пАндА " гр. €офия - 3 ( три) лни
3. ,, копилинк плшвшн" воод гр. [1левен - 10 часа = 1.( един) ден
4. ,, спвциАлизиРАни Би3нвс систвми" АА гр.€офия - 1 ( един) ден
5. ,, ствмо" оод гр. |аброво- 1 ( един) лен
6. 

'' 
БшнстАР" оод гр.[1левен -1 ( един) ден

9частникьт ,, (опилинк |[левен" БФФ.{ е предложил орок в чаоове _ 10 насц които
съгласно методиката ое рав1!'{ват на 1 ( един) ден.

1(омиоията уст€}нови' че предложения ,, €рок за подм'{на на доставен некачеотвен
конор{атив" | в д|1141 - |1оказател |[3 на г!астника ,, Атс - БългАРу[яв( оод гр. €офия е

в цифрово изр!п:кение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенпятана остан.тлито г{астници по съп1ия показател |[3, поради което на оонование
нл. 70, ал. 1 от 3Ф|! щябва да изиска от у{астника подробна пиомена обосновка за начина на
неговото образране. 1(омиоията ще изпрати пиомо до у{астника ', 

А1€ _ БългАРия* оод
гр. €офия на електронния адрес, посочен на плика о офертата и опредоля срок за предотавяне
на писмената обосновка - 3 ( щи) работни дни от по]гг{ав!|не на писмото о иокането за това.

(омиоията установи' че предложения ,, €рок за подмяна на доставен некачеотвен
консуматив" | в д|!у|| - |[оказател |!3 на г1астника ,, к0пилинк плвввн" воод
гр. [1левен е в цифрово изра)кение с повече от 20 на сто по_благоприятно от средната
отойност на предлох(енията на оот€ш!алите участници по същия показател ||3, поради което
на оонование чл. 70, а;т.1 от 3Ф|[ щябва да изиока от у{астника подробна писмена обосновка
за нат|ина на неговото образуване. 1(омисията ще изпрати писмо до у]аотника ,,(Ф||йлинк
плвввн" воод щ. |!левен на елекщонния 4дрео, пооочен на п]тика с офертата и опреде.]т'{

срок за предст€вяне на пиомената обооновка - 3 ( щи) работни дни от полг{€|ване на писмото
с иск{1нето за това.

(омиоияга уотанови' че предложения ,, €рок за по.щ,|яна на доставен некачеотвен
конср[атив" | в дни| - ||оказател |[3 на г{астника ,, с11вциА]1и3иРАни Бизнвс
систвми" 

^д 
гр. €офия е в цифрово изр{гконие с повече от 20 на ото по-благоприятно

от средната стойност на пред|оженията на оста}131пите у{астници по оъщи'{ показател |[3,
поради което на основ:|ние !!,л. 70, а;т. 1 от 3Ф|| трябва да изиска от г{астника подробна
писмена обосновка за начина на неговото образране. (омис1\'1та ще изпрати писмо до

г{астника ,, спвциА-т1изиРАни Бизнвс систвми" Ад щ. €офия на електронни'{
адрео' посочен на плика с офертата и опреде.тш{ орок за предст{}вяне на писмената обосновка -

3 ( щи) работни дни от полу{аване на писмото с искането за това.
1(омиоияга уст1}нови' че предложения ,, €рок за под\ляна на дост€|вен некачествен

консуматив" | в дни| - ||оказател |[3 на у{аотника ', 
стшмо" оод гр. |аброво е в цифрово

изр€'кение с повече от 20 на сто по_благоприятно от средната стойноот на предложени'тта на
остан:}лите учаотници по същи'[ пок{ватеп |[3, порали което на основ8|ние чл. 70, ал. 1 от
3Ф|! трябва да изиока от у{астника подробна писмена обосновка за начина на неговото
образувагте. (омисията ще изпрати пиомо до у{аотника ', ствмо" оод щ. [аброво на
епекщонн\4я адрес' посочен на плика с офертата и определя орок за предст€|вяне на
пиомената обосновка _ 3 ( щи) работни дни от по.тучаване на писмото с искането за това.

(омисията уст€1нови' че предложения ,, €рок за под(п,1яна на доотавен некачествен
консуматив" | ъ днут| - ||оказател ||3 на учаотника ,, БвнстАР" оод гр. 11левен е в
цифрово изрЁ)кение с повече от 20 на сто по-благоприятно от оредната отойност на
предложен||ятана ост{|н:}лите г{аотници по съшщя показател |!3, поради което на оонование
.тл. 70, алл. 1 от 3Ф|| щябва да изиска от у{аотника подробна писмона обосновка за на]тина на
неговото образране. (омиоията ще изпрати писмо до у{астника '' БвнстАР" оод



щ. |!левен на елекщонни'[ адрес, посочен на плика . 'ф.р'''а 
и опреде.ття срок за

предотавя!1е на писмената обооновка _ 3 ( щи) работни дни от по]гг!€1ване на писмото о

иск:}нето за това.

}(омисияга ще продължи работата си на засед,ш!ие на 30.04.2015 год. ( нетвъртък) от
09:30чаоа.

3аседштието на комисията прик.т11о!|и на24'04.2015 год. в 10:00 часа.

(омисия в състав:
[1редседател: [1етър и,2))/|?динчев
и т|ленове: 1. [ристоф ор |ф '7 йордашов

2. Б,леонора||, 2 

')/!А 
,: РаАулова

3. Росица ъ,2'? Рангегпова

..1-| -

[1зготвил и отпечата.|| пр0токола: Б,леонора Ращглова .....г.*-- 
7


