
РвпуБликА БългАР14я
нАционАлвн осигуРитшлшн институт

твРитоРиАлно подвлв'нив _ плшвБн

Рв!швнив

ль 6 от 07.05.2015 год.

3а псгпасирапе на участниците и опреде.]|яне на и3пълнител на обществена
поръчка

Ёа основание !1л. 73, а;у. 1 и алл. 2 от 3акона за обществените поръ]|ки (3Фп) и
отр.вените резултати в |[ротокол ]ч[р 1 | 24.0з.2015 год., |[ротокол ]ч|р 2 / 01.04.2015 год. и
|1ротокол ]т1'ч 3 / 08.04.2015 год., |[ротокол ]ч[э 4 | 24.04.2015 год. и |[ротокол ]т1! 5 /

з0.о4.2015 год. на комисия, назначена със 3аповед }ф Рд-08-45 от 24.03.2015 год. на

фректора на 1|[ на ЁФ1,1 _ |!левен за рд}глежд€|не' оце1|яв:|не и к.,|асиране на оферти за

г{аотие в открита процедура за възлага|1о на обществена поръ1{ка с предиет: ,, '{оставка 
на

конор[ативи за принтери' копирни и фако ат1арати' необходими за административната
дейноот на 1|[ на ЁФ14 _ |1левен", отщита с Рецление ]\! 3 от 26.02.2015 год., публикув{}но
в Регистъра на Агенци'[та по общеотвени порът|ки с у[1ик€шен }1'э 00145-2015-0019 и като
се з€}позн{тх о предст!вената документацъ1я за възлаг€|не на обществената поръчка и о

конотатациите на комиоията' ощазени в пртоколите за разгле}кдане' оценяване 14

к.т1аоирЁ}не на офертите,

оБявявА1}1:

[. (ласирането на участниците в процещ|рата 3а възлагане на обществената
поРъчка както с",1едва:

[1ърво място: ,, БвнстАР" оод гр. [1леве[!, }[. !имитьр !(онстантинов ш 13
( гр. [1левен' пл. €вобода лъ 24) о комплексна оценка 100.00 точки ( п1 _ 70.00 т.,|12 _
20.00 т. и |[3 _ 10.00 т.)

8торо място: ,, Атс _ БългАРу!я " оод гр. €офия: гР. €офия _ 1750'

ул..(имитър 1}1оллов .}1} 16 с комплексна оценка 84.9з точки ( п1 _ 54.9з т.,||2 __ 20.00 т.

и ||3 _ 10.00 т.)
1рето място: ,, к0пилинк плвввн" шоод гр. [1левеЁ, }[. |. €.Раковски

лЁ46,ап. 1скомплекснаоценка77.40точки(п1 _47.40т.,|!2_20.00т.и|!3_10.00т.)
{етвърто място: ,, спвциА.]1изиРАни Бизншс систвми" 

^д 
гр.€офия'

гр. €офия-\5\7, район |1одуяне, ул. Бесарабия }|} 24 о комплексна оценка 66.72 точки
( п1 _ 46.72т.,|12 _ 10.00 т. и ||3 _ 10.00 т.)

[1ето място: коо|1шРА11ия ,, [1А[цА " гр. €офпя - 1784, район 1!1ладост,
бул. {ариградско !ппосе лъ 139 с комплексна оценка 56.02 то!тки ( п1 _ 46.02 т., |12 _
6.67т. и |!3 _ 3.33 т')

1[отиви: 1(лаоирането на у{астниците е оъобразено с к.ттасир{|нето' извъртпено от
н,вначената комиоия и отра!ено подробно в протоколито от заседанията на комисията.
Ффертата на к.]1аоир{}н||я на първо мяото у!астник ,, БвнстАР* оод гр. |{певен отговаря
в пъ.]1на степен на предварително обявените условия и изиокв:|н!тя \1а възлох(ителя и е

5800, ар. !7левен, пл. ,,!,1ван ]у4шн0тдэцков'' !Ф 8, упцу.: +35964884401, факс: +359264884440, Р!етеп@пзз!.63



съ6Ра!\а е най-много точки ( мш<сималлния брой тонки) по показателите, формиращи
комплексната оценка и предло)кената от у!астника оферта се счита за '' икономически
най-изгодна оферта" за възпожите]1я. (ласирштето е извъртпено по :9итерий

',икономически най-изгодна оферт#' и, съобразно йетодиката за опреде.т1яне на
ком11пексната оценка на офертите' вк.}11от!ително показатели и относите]1ната им тежест.

[[. }частникьт' кпасшран на първо място за [|зпъ.'|ните.]| на обществената
поръчка:

,, БвнстАР" оод гр. [1левен, }[.{пмптър (онсгантпнов }{} 13 ( щ. !1левен,
пл. €вобода }|} 24) с пред'|ожена цена 8207.78 лв. ( осем хи.т|яди двеста и седем лева и
оедемдесет и осем стотинки)

||!. Фтстраненп участницп:
,, стшмо" оод гр. |аброво' ул. }!иколаевска }& 48 ( гр. !1гпевен, бул. Русе )\гэ

6) с оферта вх. }{} 70-1542-| |2з.0з.2015 год.

1![отиви: 9частникът е отстранен, тъй като е предотавил офертц която не отговаря на
предварително обявените условия на възложупе!!я' а именно:

[еновото предложение на у{астника ,, ствмо" оод щ. [аброво е 13203.37 лв.
(щинадесет хи.т1яди двеота и щи лева и щидесет и оедем стотинки)' което е по-високо от
м(}ксималната цена на обществената порът|к4 посочена в уоловията на възложителя _

съгласно ||.2.1) от Фбявлението за обществената порът|ка на възло)ките.]1я. йаксимштната
прогно3на стойност на поръ!!ката е 12500.00 *. (д"*4дес9г хиляди и петототин лева). Ёа
основание нл.69,а]т. |, т.3 от 3акона за обществените поръчки у!астникът,, €[БйФ"
оод щ. [аброво е отстранен от процедурата по възл{г!!не на обществената поръчка, тъй
като същият е предст:!вил оферт4 която не отговаря на предварително обявените услову1я
на възложу!теля' а именно це||овото преш|ожение е по-виооко от максим?[лно догуотимата
прогнозна стойноот на поръ!|ката съгласно условията на възложителя.

Фрган, който отговаря за проце.щ/рите по обжал:вшле:

Ффициалгно наименова|ние: 1(омисия за зшщ,1та на конкшенцияга
Адрес: п.к.1000, щ.€офия, бул.''8итотца'' }'[э 18

€рок за под{в.|не на ж{1лби: съгласно т[п. \20, атт. 5 от 3Ф|| _ 10-дневен от
полу!:[ване на ре1пението.

Ёа основан*те нл.73, ал.3 от зоп, настоящето ре1цение да ое изпрати в тридневен
срок до всички г{астници в процедурата.

възло)ки[0,]1:

[1ационален чрез

Ё".,'й*" у':2 ))А2 )танимирова


