
РвпуБликА БългАРия
нАционАлвн осигуРитшлшн институт

твРитоРиА.]!но подрлвниш _ 11лввш'н

пРотокол
л}5

за р.вглежд{!не, оце[1'[ва!1е и класир!|не на подадените оферти
в открита цроцедура за възлаг{!не на обществена поръ!|ка с предмет

".{оставка на консумативи за принтери' копирни и факс апарати'
необходими за админиотративн.ша дейноот на [|1 на ЁФ1'1 _ |1левен"

!нес, з0.04.20|5 год. ( четвъртък) в 09.30 часа в офпс 74, еталс 7 в огр4дата на 1|! на
нои - ||левен, щ. |[левен, пл. 1,1ван йиндиликов }'[р 8 във връзка с Ре:шение ]\ъ 3 / 26.о2.2015
год. на.{иректора на 1|| на ЁФ|4 _ |!левен, се проведе заоед.|ние на комиси'[та' н€вначена оъс
3аповед }п|э Р[-08-45 от 24.03.2015 год. па,{ире:<тора на 1|[ на нои _ |!левен във връзка съо
3аповед ]'{р 249 | 18.0з.2015 год. на }правите]1я на нои за р{вглежд€1не' оценяв€)не и
класиране на офертите на г{астниците в откритата процедура за възл€|г€1не на обществена
поръ!1ка с предмет: ,, ,{оставка на коноумативи за принтери' копирни и фако апарат||'
необходими за адлиниотративната дейност на 1|| на ЁФ|1 - |1левен".

Ё{а заоедшлието присъстваха:
(омисия в състав:
|!редседател: |{етър ъ,/)'1р фннеч _ €тартши екоперт в сектор,,1,1нформационни сиотеми"
и 9ленове: 1. )(риотофоР!2А'|$и?11','*ов _ Ёачаттник на сектор ,, нРпоАсд"

2. БлеонораФ ' } \4Аю Радулова _ |л. торисконоулт в оектор "чРпоАсд''
3.Росищай,2? Рангелова _ €т.експерт в сектор ,, 14нформационни оистем|т"
4. Ёевена |1!.2 

')/1р 
Ёиколова _ €четоводител в отдел ,, Ф€А"

в 09.30 чаоа пРедседате.тш{т на комиоията откри заседанието и докладва, че писмата с
искане за представяне на писмена обооновка от г1астниците

. ,, Атс _ БългАРия* оодщ. €офия
о 

', 
копилинк плвввн" воод щ. ||левен

. 
', 

спвциА.'1изиРАни Бизнвс систвми" АА щ.€офия
о ,, ствмо" оод щ. [аброво
о ,, БвнстАР" оод гр. ||левен

са изпратено на ел. адрес на участниците на 24.04.2015 год. и са полг{ени от г{астниците'
което се потвържд{|ва от върнатите писма по ел.поща. Б деловодството на 1|! на ЁФ|4 _
|[левен са входирани писмени обосновки к{1кто следва:

. ,, Атс _ БългАРия* оодщ. €офия с вх. ]ч[е 70-10916-з /28.04.2015 год.

. ,, копилинк плвввн" воод щ. |!левен с вх. },[р 70-|2916-| |28.04.2015 год.

. ,, спвциАли3иР^ни Бизнвс систвми" Ад щ.€офия о вх. !'{р 92-274-|#2 |
28.04.20|5 год.

о 
', 
ствмо" оод гр. [аброво о вх. }!ъ 70-1542-|#2|28.04.2015 год.

о ,, БвнстАР" оод щ. ||левен с вх. ]ч[э70-260з-4#5 |29.04.2015 год.

5800, ер. !7левен, пл. ,,?1ван йцнётдушков" }''|ё 8, тпел.: +359б4884401, факс: +359264884440, Р!етеп@пвз!.63



.'/
,', -,

,/' отр.вено следното: |!ооочени са няколко фактори, които са относими към тл.1пр2веното от тях
'/' предложение: 1) Ёалли.пае на изк.]т1от{ително благопри'{тни уоловия и икономи!1ност при

изпълнение на обществената поръ1|ка - собствена ефетоивна щанспортна база, съотояща се
от 4 бр.лекотоварни автомобила Форл 1{риер, 1 бр. Фпел (омбо, 1 бр. |1ежо Бксперт и 6Р$
методика за управление на р!входите по доставките Бива Флийт; ск]1адова база от 353 кв.м.
за складир€1не на офис консумативите, офис помещение от 103 кв.м. за админисщативно
обслухсване на дост.вките и порътките. 2) Ёатти.пде на икономит|но п оъвременно
оборудване_ управлението на отоките ое извър1пва по ефективната БР|! система 1у1ъни )/ърко
с лиценз ].|ч 8802926171 на [енсофт' позво]1явшца минимално време за оболулсване на
доставките и зш[вките; оофцерните продукти' които използват за управление на бизнеоа и
админисщу1Ране на търговоката дейност оа на водещи софцерни фирми и предоставят
значителни ико1томии на времо. 3) |Фалтифиширан персонЁ}л _ порсон{тлът за оболужване на
к.т1иентите е с дългогодитцен опит и отдаденост към работата и ое оъстои от 8 човека в
търговски отдел, 6 човека ск.]1адови работници и 4 човека.}1огиотика; провеждат се обуления
за подобряване на ефективноотта и зн€|нията на персон{|'л4 които ое извър1пват във вътре1шна

фирмена ореда и от вънт1|ни контр€генти. ||риложени са копи'[ от интернет сш]тове о карта на
България, за опреде]1яне на разотоянието от €офия до |!ловен и времето, за което се мин{ва
това р!встояние' с което обооновава пред]|ожения орок за дост!|вкау1за подм'!на на доотавен
некачестне консуматив. Фтбе.т:язват, не фирмата има 14 год,11пен опит във вноса и
дистибушиятана конср[ативи за печат и обслужва н4д 800 компании и орг€|н|1зы\|{14 като ое
пооочват някои корпоративни к.]1иенти от публиттия сектор' от чаотния оектор и търговски
вериги. |[однертават' че към !1астоящи'{ момент А1€ България ФФ[ изпълн'{ва договор за
доотавка на консумат!4ву1 за печат оъо съ1щ,1я възложител и нямат препоръки и]1и възрФФкения
относно сроковете на доставка и реакци'{.

|(омисияга приема 11исмената обосновка на у!астника ,, Атс - БългАРия* оод
гр.€офия за ||оказател |!2 '' €рок за изпъ.т|нение на доот{вките" и предложен срок от 1

( елин) ден и за ||оказател ||3 ,, €рок за подп{яна на доотавен некачествен коно5платив" с
предложен срок от 1 ( един) ден' порад,1 което офертата на утаотника }{'{ма да бъде
отстранена и ще у{аства в к]|асир{|нето.

3 писмената обооновка на у!астника '' 
ко!1и'|инк плшвшн" шоод гр. 11левен е

отр:х}ено следното: ,, копилинк 11лвввн" воод има офиц|та]!ни договорености о

предст{вители на пред]1ожените марки конср[ативи за територи'ша на България. €пециално
за тази обществена поръчка имат заделен техничеоки и финапсов реоурс' който им позво]т'{ва
да н:|правят предложег1ие за ,, €рок на изпъ.т1нение на доставкат#' до 10 ( десет) часа по
.{екларация ( Фбразеш }{э 8) и ,, €рок за под91яна на доставен некачеотвен консуматив" до 10

,* (десет) наса по ,{екларация ( образец }т{э 9). 6ъгласно фирмената търговска по]1итика,
значимоотта на 1|| на ЁФ14 _ |[левен като к.]1иент на ,, копи'1инк плвввн" БФФ.{ и
съобразявайки икономит{еските реа,1ности' при изготвяно на офертата са ое опит€|]1и да
предложат изк]!}очите.тп*о благопри'гтни уолови'{ за възло)кутте!!я' като същевременно са се
придър)|(али към техничеоките опецификации' посочени в документацията за г{астие.

(омисията приема писмената обосновка на у{астника ,, копилинк плвввн"
воод гр.|!левен за |!оказател|12,, €рок за изпъ.т1нение на дост{!вките" и предло)кен срок от
1 ( един) ден и за |1оказател |13 ,, €рок за по.щ,1яна на доставен некачествен конс5Алатив" о
предло}(ен срок от 1 ( едан) ден' порад.1 което офертата на у{астника 1{{ма да бъде
отстранена и ще г{аства в к.]1аоир€|нето. |!ред.тло}кените от г!астника срокове са в часове ( 10
наоа), които съгласно метод}]ката ое р,!вн'[ват на 1 ( еддн) ден.

в писмената обосновка на г!астника ' с|1вциАлизиРАни Бизнвс
систвми" Ад гр.€офия е ощЁвено следното: Фтттосно преш|ожения ,' €рок за подмяна
на дост€вен некачествен консуматив" _ р€впол;шат на склад о продло)кените конс)^{ативи' а
пооочения срок но преви1цава обичш!ното време за дост€вка на щ)уги к.]1иенти. €истемата за



зиран софцер, дй'щ възмо)кност за ре:|кция и
иите се обработват съ|ц4яработен ден.
сновка на г{астника ,, спвциА-т1и3иРАни

Бизнвс систвми" щ.€офия за ||оказател |{3 ,, €рок за подмяна на доставен некачествен
консуматив" о предложен орок от 1 ( един) ден' пор4ди което офертата на у{астника н'тма да
бъде отсщ:|нена и ще у{аотва в к.]1асцр!|нето.

Б писмената обосновка на у{астника '' стшмо" о0д гр. |арбово е отразено
следното: Фтносно ,, 6рок за изпъ]1нение на достазкат#' ,, ствмо" оод разпол{ша о
постоянни ск^т14дови н€}пи!!нооти' ра:}пределени в ценщален ск.]|ад и 9 локални ок.т1адц
вкл}очително и в щ. |!левен. 8сички консумативи' пред\,1ет на поръ]тката, оа оригинш1ни и
отговарят напълно на техническите опецификшдии и и3исквс1нията на 1|[ на ЁФ|'1 _ |[левен.
Фтносно ,, 6рок за по.щ,1яна на дост.вен некачествен конср[атив" ,, ствмо" оод разпол!1га
със сервизна база, в която своевременно може да се установи и констатира дефект или
нередност на рек.]1амир{|ните конср[ативи, а постоянните ск.]1адови налит!ности позво]ш{в€п да
бъдат подменени ведн{га. 9частни:сът дек]1арир4 че може да сп{ви предло)кените срок за
изпълнение на доотавките _ 1 ( ед!н) ден и срок за подмяна на доставен некачествен
консуматив _ 1 ( един ) А€Ё. ,, ствмо" ФФА е сертифициран д.1ректен партньор на водещи
световни производители' пред]1[га над 9000 висококачествени Р11 продукта' го.т[яма част от
които поддържа в н{1лит!}1ост: комп|ощи' сървъри' оиотеми за съхранение на данни' мрех(ово
и комуникационно оборудване, непре|(ьоваеми елекщозс|хранвшци устройства' принтери'
плотери' многофункциона]1ни усщойотв4 копирни матпини' скенери, мултимедийни
прожектори' цифрови фотоапарати, видеокамери' оиотемен и приложен софтуер,
консумативи' аксеооари' резервни части.

|(омисията приема писмената обооновка на г!аотну!ка )2 ствмо" оод щ. [аброво за
|[оказател |!2 ,' €рок за изпълнение на доставките" и щ)едложен срок от 1 ( един) ден и за
|!оказател ||3 

', 
€рок за подп{яна на доотавен некачеотвен коноумат\4в" о предло)кен срок от 1

( един) ден' поради което офертата на у!астника няма да бъде отсщ{|нена и ще у{аства в
к.]1асирането.

8 писмената обооновка на участника '' БшнстАР66 оод гр. 11левен е отр€вено
следното: Фирмата е сертифицирана по 1$Ф 9001:2008' което им пом{га да предлагат
висококачеотвен продукт съобразно изисква[|ията на възложителя 14 да дост€вят и заменят
з€ш{веното количеотво отоки в орок' щез използване на установени норми и правила, по които
работят. Ёа пазара са от 17 годлни' през което вРеме оа утвърдили работа с надеждни
доот!вчици' които гарантират н[штит!ности и качество на за'[вените артикули. Разполагат с
високо квалифициран техни(!ески персон.1л с дълъг опит в облаотта. |4хлат много к.ттиенти,
благодарение на които постигат високи нива на прод[ваемост' поради което правят
регулярни е)кедневни доотавки на стоки. Фирмата работи съвместно о най-големи'! вносител
на консумативу1за копири и принтери и рш}проощанява прод[ктито на Ёайнотар технолоджи
(о ФФ[. |[роизводате]ш[т гарантир4 че произвежда продукти в оригин€1лни опаковки с
ненару1пена цялост, фабринно нови, неупощебяв'|ни' оригина]1ни' нерецик]1ирани за
съответната марка и модел уотройство' които осигл)яват отпечатв€}не на посочени'1 ореден
брой копия) 1|ямыт яз;Ё{у1 |т окрити дефекти при норма]тна работа. ,{остав.пткът е лидер в
сегмента, с него имат угвърдени отно1пения || при проблем ое заменя проблемната отока.
Автопаркът им разпол.га о н'{колко автомобил4 което позво.тш|ва своевремет|на доотавка на
място при възложите]1я. Фирмата е в процедура на финансиране по оперативна прощ€|ма
,, Развитие на чове1пките реоурси", програма ,, |!одщепа за заетоо{', което ще доведе до
назначав€}не на нови хора като персон!|л, чрез които ще отк.'тикват своевременно на ну)кдите
на възложите]|я.

}(омиоията приема пиомената обооновка на у{аотника '' БвнстАР" оод щ. |{певен
за |[оказател|72,, €рок за изпъ.ттнение на доот{вките" и преАло}кен орок от 1 ( един) ден и за
|!оказател |[3 ,, €рок за подмяна на доставен некачеотвен конор(ат14в" с цреш[о)кен орок от 1



€ъгласно регшението на възло)ките.т1я офертите ще се оце}т'лват по критерий

''икономически нш!-изгодлата оферта", поради което комиоията следва да извър1|1и
оценяв€|не па офертите по вси![ки дрщи пок€ватели' разлив!ни от ценат4 като съобрази
йетодика за опреде]1яне на комплексната оценка на офертите, вк]|то[тително показатели и
относителната им тежест.

|[оказателите' които формират }(омплеконата оценка | |{0/ са:
1. |!редложена цена_ п1_ с относително тегло 0,7;
2. €рок за изпъ.т1нение на доставките _||2 _ с отнооително тегло 0,2;
з. €рок за подп,1яна на доставен некачествен коноуматив _ |13 _ о относително тегло 0,1.

Фценката по показател [Р - ', 
6рок за изпьлнение на доставкпто" се извър1пва по

предст{вените от участниците .{еклларация Фбразец },[р 8, които са нали(!ни в плик ]ч[р 2
"|[редложе11ие за изпълнение на поръщсат#' и цриетите изрит!ни писмени обосновки на
оъщите. Фтносите.тп*ото тегло на пок.вате|!я е 20% (0,2). Ёй_щаткият пред'[о)кен срок за
изпълнение на доот€вките е о м:|коимат:ен брой то]тки _ 100 и отнооите]1но тегпо в
комплеконата оценка _ 0,2.1очкито на оот{1|{апите г!астници се опреде]ш{т в съотно1пение
към нй_краткия орок за изпъ.ттноние на доставките по следната формула:

А гп1п
[с : 100 х _-___' |сьдето:

Ап

_"100" е м€1коималния брой точки на показате.т[я;
- "А гп|#' е най_крашси'| цред|о)кен от у!аст1|иците орок за изпъ]|нение на заявката в дни;
- с6А166 

е преш[ожения орок за изпъ.т1нение на завка от съответния у|астник' като не може да
бъде посочена по-м€1лка от единица.

1очките по втори'{ пок1вател на п_я у!астник се полу|ават по следната формула:
[12 = 1с х 0'2, където "0'2" е отнооите]|ното тегло на пок{вате]1я.
]['чаотниците са преш|о)ки]1и олед{ито орокове | в дни/ по пок{вател |{2-€рок за

изпълнение на доот.вките' които са обоснов!1ни в допъ]1нително предст:1вените писмени
обооновки на основание .лл. 70, атт.1 от 3Ф|1 и оъобразно методиката и предло)кенията на
участниците по показател ||2 се дават сле.щия брой то.ки:

1. 
'' 
Атс - Бъ.]1гАРу!я" оод гр. €офия _ 1 ( елин) деп - 20.00 т. ( двадесет тонки)

2. коопвРАция 
'' пА}щА " гр. €офия _ 3 ( три) дни _ 6.67 т. ( шест цяло и

!пестдесет и седем стотни тоткпп)
3. '' копилинк п.]1вввн" воод гр. 11левен _10 ( лесе9 часа : 1 ( един) ден_

20.00т. ( двадесет тонки)
4. '' спвциА.]1и3иРАни Бизншс систвми" АА гр.€офпя - 2 ( два) дни - 10т.

( десет тонки)
5. 

', 
ствмо" оод гр. |аброво- 1 ( един) ден - 20.00 т. ( дв4десет тонки)

6. ,, БвнстАРф оод гр. |1левеп _ 1 ( едип) деп - 20.00 т. ( двадесет тонки)
}частникът ,, }(опи]п{нк ||левен" воод е пред'|ожил срок в часове _ 10 насц които

съгласно методиката ое равн'1ват на 1 ( един) ден.

0ценката по показател ]в _ ,'€рок за подмяна на доставен некачествен
к0нсуматив" се извър1цва по представените от г]аотниците,{екларация Фбразец.]ч[э 9, които
са н€1ли1|ни в плик ]\! 2 "|!редложение за изпъ.]1нение на порънкат#' и по изрит{но
предот.вените писмени обооновки. Фтносите]1ното тегло на показате]1я е 10% (0'1). най_
краткият предло)кен срок за изпъ]тнение на доставките е с м€1ксим{1пен брой тот|ки - 10 и
относително тегло в комплеконата оце}{ка _ 0,1. 1о.псате на ост€|н€1пите г{астници се



срок за ,'д*й' на дост€шен некачеотвен

тпь
[з :100х

, 1сьдето:
1п

-"100" е максим€1лния брой точки на показате.]1я;
- "] гп|п" е най_краткия пред'|ожен от у|аотни1|ите срок за явяв{1не при възло)|ите]тя за
подмяна о нов на доставен нокачеотвен консуматив в дни;
- "1п" е предло)кения орок за под\'яна с нов на доотавен некачеотвен ко1!ср(атив' на
оъответния г{астник' като не може да бъде посочена стойност по_м!}лка от единица.

[очките по втория показател на п_я г!астник се по'гг!{|ват по оледната формула:
[13 = [ з х 0'1, където "0,1" е относителното тегло на пок{вате.тш!.
9частниците оа пред]1охйли следните орокове / в днп| по показател |!3 _ €рок за

подмяна на дост€!вен некачествен конср{атив' които оа допълните.т1но обооновани в
предот[воните пиомени обосновки на основ{|[|ие .шт. 70, алт.1 от 3Ф|1 и оъобразно методиката
се д.!ват следния брой тотки:

1. 
'' 
Атс - Бъ.][гАРу[я" оод гр. €офия - 1 ( едпп) ден - 10.00 т. ( десет топки)

2. коопвРАция '' пА|цА " гр. €офия _ 3 ( трп) дни - 3.33 т. ( три цяло и
тридесет и тр!! стотнп товки)

3. 
'' 

копилинк плвввн" шоод щ. [1левеш - 10 часа = 1 ( един) ден _ 10.00 т.
( десет топки)

4. '' спвциАлизиРАни Би3ншс систшми" Ад гр.€офия _ 1 ( един) ден -
10.00т. ( десет тонки)

5. 
'' 
ствмо" оод гр. |аброво_ 1 ( едиш) ден - 10.00т. ( десет тоткп)

6. 
'' 

БшнстАР" оод гр. [1тлевеп _1 ( едип) ден _ 10.00т. ( десет тонки)
9частникът ,, |(опи]п{нк ||левен" воод е предло)кил срок в часове _ 10 чаоа" които

съгласно методиката ое равн'[ват на 1 ( ещтн) ден.

Бъз оонова на по]учените оценки от у|аотниците по покц}атеттут [72 _ €рок за
изпълнение на доотавките и п3 _ €рок за подп{яна на доотавен некачествен консуматив на
основ.|ние .лл. 69А, ат\.2, т.3 от 3Ф|| комисията 1ввър111и олед{ото оценяване на у{астниците
като подреждането е по реда на под.шане па офертите:

1. ,, Атс _ БьлгАРу|я" оод гр. €офия _ 30.00 т. ( трпдесет топки)
2. коопвРАц11я 

'' 
пА|цА " гр. €офия _ 10.00 т. ( десет тонки)

3. 
'' 
к0пилинк п]!шввн( воод гр.!1левен _ 30.00 т. ( трилесет товки)

4. '' спвциАлизиРАни Бизнвс систвми'6 А{ гр.€офия_ 20.00 т. ( двадесет
тонки)

5. 
'' 
стшмо" оод гр. |аброво_ 30.00 т. ( трилесет тояки)

6. 
'' 
БвнстАР" оод гр.|1левен _30.00 т. ( трпцесет товки)

€ протокол ]ч[р 1 | 24.0з.2015 год. комиоията е била опреде.т1ила дата за пубтпт.пто
засед€1ние, на което да бъдат отворени ценов1{ге оферт*т _ г1лик !т[о 3 ,, |[редлагана цен#' на
всички допуонати у{астници _ 0!.04.2015 год. ( сряда) от 09:30 часа в офис 74, етаж 7 на 1!1
на ЁФ|4 _ |!левен, щ. |[левен, пл. Р1ван }1индиликов ]ч[э 8. €ъгласно изискванията на чл. 69А,
ал. 3 от 3Ф|| съобщението за дататц часа и' мястото на отваРяне на ценовите оферти е
публикувано в рубриката ,, |!рофил на купувача" 11а интернет стр!|ницата на |1ФА п
пост{|воно на информационното табло в Фбединена ттриемна на 1|[ на ЁФ1,1 _ |[левен, щ.
|!левен, пл. 14ван йиндиликов.}ф 8. Б протокол }*[э 2 | 0|.04.2015 год. комисията е обявила
предлох(ените от у1астнищите цени без вк.тпочен АА€, които оа к€|кто следва:

1. 
'' 
Атс _ БългАРу|я" оод гр. €офия - 104б0.08 лв. ( десет хиляди четиристотин

и !пестдесет лева и осем стотинки)



2' коопвРАция 
', [1А!цА " гр. €офия - 12484.43 лв. ( дванадесет хиляди

четиристотин осемдесет и четири лева ш четиридесет и три стотинки)
3. '' копилинк плввшн'6 шоод гр. !1левен _ 12120.47 лв. ( дванадесет хиляди

сто и двадесет лева и четиридесет и седем стотинкп)
4. '' спвциАлизиРАни Бизнвс систвму1" 

^/ц 
гр.€офия _ 12297.00 лв.

(дванадесет хиляди двеста деветдесет и седем лева)
5. 

'' 
стшмо" оод гр. |аброво- 13203.37 лв. ( тринадесет хиляди двеста и три лева

и тридесет п седем стотинки)
6. 

'' 
БвнстАР* оод гр. [1левен _ 8207.78 лв. ( осем хиляди двеста и седем лева и

седемдесет и осем стотинки)
|!оради изложеното' комисията няма отново дао6явява дата!|мяото за провежд€}не на

публинно заседание' на което да бъдат отворени ценовите оферти, тъй като същите вече са
отворени и оповестени в откритото заседание *та0!.04.2015 год. от 09:30 чаеа, за което е
съставен протокол ]ч|р 2 / 01.04.2015 год.

(омисияга ще продължи работата ои 0ценката по покд}ател п1 _ |[редложена цена
се извър1пва по предотавените от г{аотниците ,,{еново предложение" _ Фбразец }'[я 12, които
са н!1лични в плик !т[э 3 "|{редт{ш€!на цен#'. Фтносителното тегло на показ{те ля е 70%о (0,70).
Ёай-ниската пред'[о)|(ена цена е с м[)коимален брой тонки - 70 ут относително тегло в
комплексната оценка_ 0,70. 1!1акоималният брой тотки полг{{ша офертата с предло)кена нй-
ниска цена _ 100 то'п<и. 1очките на останалите г{астници ое опреде.тштт в съотно11тенио към
най-ниската предложена цена по следната формула:

€ тп1п
[ц : 100 х --_--' |(ьдето:

€п

_"100" е максималния брой точки на показате.тш{;
- "€гп1п" е най-ниската предложена цена;
- "€п" е цената на п_я участник.

]очките по първи'! пок!шател па п_я г{астник ое по'гг|ават по оледната формула:
[11 = 1ц х 0'7, където 0,7 е относителното тегло на пок,вате.т1'|.

!еновото предложение на г1астника ,, ствмо* оод щ. [аброво е 13203.37 лв.,
което е по-високо от максим.}лната цеца на обществената поръ1!ка' посочена в уоловиятана
възложите-]ш! _ съгласно 11.2.1) от Фбявлението за общеотвената поръ!{ка на възложу!теля
максимш1ната цена на обществената поръчка е 12 500.00 лв. |[оради това комисиятасчита' че
не оледва да се допуска до оценяв€!не по пок.вател |!1_ |{редло)|{ена цена ценовото
предложену!е на участника,, ствмо" оод щ. [аброво и офертата на този унастнйк няма да
бъде класирана. Ёа основаттие !{л. 69, а;т.1, т. 3 от 3Ф|1 койис""т' пред'|€га на възло)кителя
да отсщани участника,, €1Б}м1о* оод щ. [аброво от оценяв€|не и к.]1асиране на офертатц
тъй като същият е предст:вил оферт4 която не оттоваря на предварйтелно обявените
условия на възлох(ите!|я' а именно ценовото предло)|(ение е по-високо от м.}ксим€1лно
допустимата прогнозна стойност на поръ1|ката съгласно услови'тта на възлот(ителя.

1(омиоията установи, че пред|ожената цена от участну!ка )) БвнстАР.. ФФА гр'
|1левен _ 8207.78 лв. е с повече от 20 на сто по-благопри'гтна от средната стойност на
предложен|1ятана остан{1лите г|астници по съ11щя пок€вател |[1, поради което на основание
ял' 70, ал. 1 от 3Ф|| е изиок:!на писмена обосновка от ,, ББЁ€тАР" бод гр. ||левен с писмо
изх. .}ч[р 70-260з-4 / 0\.04.20|5 год. |!иомото с иск{|нето е изпратено на ел.4дрес на г{аотникана 01 -04-20|5 год. и е получено от у!аотника' което се потвър}кд{|ва от върнато пиомо по
ел.поща. Б деловодството на 1|| на ЁФ14 _ |{левен е входир.|на писмена обооновка от
,, БвнстАР" оод гр. |[левен с вх. }ф 70-260з-4 | 07.04.2о|э год. |!исмената обосновка на
участника ,' БвнстАР" оод щ. |[левен вече е р:вглед:|на от комиси'{та на заседанието на



08.04.2015 год. от 09:30 часа' което е ощ{вено в оъот{в."* ,|'.окол ]\! з | 0в.04.2015 год. Б
протокола комисията подробно е опис€}ла изложеното от )д1астника в писмената му
обосновк4 приела е същата и е счелъ че ценовото пред'!ох(ение на у1астника ,, ББЁ€тАР"
ФФА щ. |[левен няма да бъде отсщ{!нено и ще г|аотва в к.]1аоир€|нето.

Бъз основа на полу|енито оценки от г{аотниците по пок{вател |!1 _ |!редложена цена
се извър1пи оледната подредба:

' ,, Атс - БьлгАРу[я " оод гр. €офия - 54.93 т. (петдесет и четири цяло и
деветдесет и три топки)

о кооппРАция ,, пА|цА " гр. €офпя_ 46.02 т. ( петшр[|десет и !цест цяло и две
стотни тонки)

о 
'' 
к0пилинк плшввн" шоод гр. 11левен- 47.40 т. ( петир[|десет и седем цяло

п четир[|десет тоякп)
. '' спш'циА.]1изиРАни Бизнвс систвми( Ад гр.€офия 46.12 т.

( нетирпАесет и [пест цяло и седемдосет и две топки)о 
'' 

БшнстАР" оод гр. [1левен _70.00 т. ( седе:тцесет тонкп)

|(омплексната оценка на всеки г!астник ое по]учава като оума от оценките на офертата по
трите пок[вателя, из!!иолена по формулата: }(Ф = п1 + п2 + п3. |!олулената оценка и точките
на оъответни'{ щритерий се закръг]ш{ват до два знака олед десети1|ната з€|петая.

Ёа основание !1л. 71 от 3Ф|! въз основа на извър1цения преглед на документите на
у{астниците в оъответствие с ре]шението, обявлението и укд}а}!ието за изготвяне на офертатц
условията |\ изискванията на Бъзложителя' оцен'|в{}нето на всяка оферта по щите
предварително обявени показате.тш{ в методиката за опреде]1яне на комплексната оценка'
комисията извър[пи епедното кпасиране:

1_во място: ,, Б8,ЁстАР( оод гр. |1левен _ с комплексна оценка 100.00 точки ( п1 _
70.00 ъ,Р - 20.00 т. и |13 - 10.00 т.)

2_ро място: ,, А[€ - БългАРия(( оод гр. €офия - с комплексна оценка 84.93 точки
( п1 - 54.93 т.,|!2 _ 20.00 т. и [Б - 10.00 т.)

3_то място: ,, копилинк п.]1вввн" воод гр. |1левен - с комплексна оценка
77.40точки ( |11 - 47.40 т'Р - 20.00 т. и []3 - 10.00 т.)

4_то място: ,, €[1Б[иА]1и3иРАни Бизншс систвми" 
^дгр.€офия 

_ с комплексна
оценка 66.72 точки ( п1- 46.72т.,Р - 10.00 т. и |Б _ 10.00 т.)

5_то място: [(ФФ1|вРАция 
', 

]1А[цА " гр. €офия _ с компл€кспа оценка 56.02 точки
( п1 - 46.02т,Р-6.67 т. и [13 -3.33 т.)

9частникът' к]1асир{!н на първо м'{ото е събралл най-много то1{ки ( макоима.тлния брой
точки - 100) по показате.т1ите' формиращи комплеконата оценка и преш|ожената от него
оферта се счита за 

'' 
икономически нш!-изгодна оферта" за възло)ките.]ш{.

(омисия в състав:
[1редседател: [1етър м,1ъ {иннев

2. Блеонор^1а'2?14п . Радулова

4. Ёевена 2 ь'/1п Ёиколова
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