
РвпуБликА БългАРия
нАционАлвн осигуРитвлвн институт

твРитоРиАлно подвлшниш _ плвввн

пРотокол

л}1/29.03.2016год.

[нес 29.03.2016 год. ( вторник) в 09:30 чаоа в офпс 74 в административната сграда
на 1|[ на ЁФ|,1 _ |!левен, пл. |,1ван йиндиликов ]ч[р 8 във връзка с |1ублияна пок.|на изх. ]ч{!

|0з8-14-2 | |\.0з.2016 год. за събиране на оферти за възл:ш:}не на обществена поръчка с
предмет: ,'Фтпе9атване и доставка на формуляру1п бланки за админисщативната дейност
на 1|! на ЁФ}1 _ |!левен'' се проведе засед€|ние на комисията' н{вначена със 3аповед ]т[р

1015-14-70 | |\.0з.2016 год. на.(иректора на [|[ на нои _ |1левен, изменена със 3аповед
]ч|р 1015-14-79 | |8.0з.20|6 год. на,{иректора на 1|[ на ЁФР1_ |[левен в състав:

[!редседател: Блеонора а,2 т в оектор ,,чРпоАсд"
и членове: \. (тефка |а , } р',|1Ф",отдел ,,|1енсии"

2.\!евенай'2 ,,Ф€А",
която да полу{и' рЁвглежда' оцени и к.]1асира постъпилите оферти във връзка с възлагане
на общеотвена поръчка с предмет: ,'Фтпе9атване |4 доставка на формуляРу1 и бланки за

админисщативната дейност на 1|! на ЁФ}! - |[левен'' .

(омисията в своята работа ще се ръководи от правилата на чл. з6-з9 от

утвърдените 8ътретпни правила за възлаг:|не на обществени поръчки в ЁФ14
(впвопнФ1,1) и 3Ф|1.

Ффертите ще бъдат разгледани в оъответствие с критериите за подбор поставени от
8ъзлохителя. € оглед разпоредбата1тла чл. 36 от 8[!БФ||нои комисията счита' че ако в
офертата на някой от у{астниците се установи, че липсва документ и|илл има
несъответствие с изискв[|н|!ятана 3ъзло>кителя' които са свърз€}ни с критериите за подбор
на г{астниците' ще се даде възможност на участниците по ан:ш1огия о .тл. 68, ал. 8 и ал. 9
от 3Ф|1 да представят съответните докр{енти и|уалут разяснения в определен от комисията
срок.

Б 09:30 часа председателят на комисията откри засед{|нието и запозна членовете й
със задачата съгласно заповедта на.{иректора на [|[ на нои - |1левен.

Ёа заседанието не присъстват представители на учаотниците в процедурата или
техни упълномощени представители' к{!кто и представители на средствата за масово
осведомяв:|не и други лица при сп€вване на установения режим за доотъп до оградата'
където се отварят офертите.

1(омисията получи от деловодството на 1|[ на ЁФ|4 - |[левен ,,Регистър на приетите
оферти за участие в обществената поръвк{' и 4 ( нетири) броя запечат:}ни пликове с
документи на участниците в процедурата за възлаг€|не в обществена поръчка чрез
публинна пок!!на.
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9леновете на комисията подпис.тха представеъ\11я,,Регистър на приетите оферти за

участие в обществената порънка" и определиха реда за отваряне на офертите според
тяхното постъпване.

|[редседателят и чпеновете на комисията попълниха задължителните декларации
съгласно чл. 101[, а;т.2във връзка о.шл. 35, 0. 1, т.2-4 от 3акона за обществените поръчки.

1(омисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното
постъпване в 1|| на ЁФ1,1 - |[левен.

[1ьрви бе:ше отворен плика на участ[!ика ,, ФоБс Бг" воод
гр..{имитровград с рег. лъ 1028-14-3 от 25.03.2016 год. приет в 08:45 часа.

9леновете на комисията подпис.}ха плика с надпис "3а учаотие в обществена
поръчка по реда на [лава осма ,,ы' във връзка с (!,л. |4, а;т. 4 от 3Ф|{ с предмет:

,,Фтпенатване и доставка на формуляри и бланки за адт\,|инистративната дейност на [[{ на
нои _ |1левен'' и се запознаха с н1}ли!!ните в плика документи'

9леновете на комиоията подписаха всички документи' съдържащи се в плика с

офертата.
|!релсеАателят на комисията обяви ценовото предложение на участника. €ъщото

възлиза на 860.00 лв. ( осемстотин и 1шестдесет лева) без.{.{€.

Бторп бепше отворен плика на участника ,'}1}1Фо тРш'йнинг* оод гр.Русе с

рег. }Ё !028-14-4 от 25.03.2016 год. приет в 09:53 часа.
9леновете на комисията подписаха плика с надпис "3а участие в обществена

порът!ка по реда на [лава осма ',а" във връзка с чл. |4, а;т. 4 от 3Ф|1 с предмет:

,,Фтпенатв:}не и дост€шка на формуляр\4 |1бланки за административната дейност на 1[[ на
нои - |1левен'' и ое запозн:жа с н.}личните в плика документи. Б големия т1лик се намери
м.}лък запечатан п.]тик с н4дпис ',[еново 

предложение"'
9леновете на комисията подпис{1ха всички документи' съдържащи се в плика с

офертата.
|[редседателят на комисията обяви ценовото предложен14е на участника. €ъщото

възлиза на 1740.00 лв. (хиляда седемстот\4ни четиридесет лева) без АА€.

[рети беппе отворен плика на участника '' пвчАтницА нимА* воод
гр.[1левен с рег. ]\} 1028-14-5 от 25.03.2016 год. приет в 16з|7 часа.

9леновете на комисията подпис!}ха плика с надпис "3а участие в обществена
поръчка по реда на [лава осма ,,#' във връзка с чл. |4, а;т. 4 от 3Ф|! с предмет:

,,Фтпе9атване 14 дост(шка на формуляр|4 п бланки за адм|4н|4стративната дейност на 1|[ на

нои - |1левен'' и ое запознаха с н8шичните в плика докр{енти. 8 големия плик се намери
малък запечат[}н плик с надпис,,!еново предлох<ение".

9леновете на комисията подписаха всички документи' съдър}(ащи се в плика с
офертата.

|[редседателят на комисията обяви ценовото пред]1ожение на участника. €ъщото
възлиза на 1678.90 лв. ( хиляда !пестстотин седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки)
без АА€.

{етвърти беше отворен плика на участника '' ввсвлин БАлвв" воод
гр.[1левен с рег. ]1! 1028-14-6 от 28.03.2016 год. приет в 15:39 часа.

9леновете на комисията подписаха плика с надпис "3а участие в общеотвена
поръ!!ка по реда на [лава осма ,,а" във връзка с ш1. |4, а:т. 4 от 3Ф|] с предмет:

,,Фтпе9атв11не и доставка на формуляр|4 и бланки за административната дейност на 1|[ на
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нои _ ||левен'' и се запознаха с н{1ли!1ните в плика документи. Б големия плик се н€|мери
малък запечатан плик с н4дпис,,[еново предложение".

9леновете на комисията подпис!}ха воички документи' съдържащи се в плика с
офертата.

|!редседате.'1ят на комисията обяви ценовото предложение на участника. €ъщото
възлиза на |202.00 лв. (хиляда двеота |4 два лева) без .{.(€.

|!редседателят на комисията обяви' че с това прикл|очва публинната част на
заседанието на комиоу|ята.|(омисията продължи своята работа с извър1пв{|не на проверка
за съответствието на докр[ентите в офертите на г{астниците с изисквану1ята на 3Ф|| и с
предварително обявените от 8ъзложителя критерии за подбор по реда на тяхното
постъпване.

[1ърви участник _ ,, ФоБс Бг" воод гр.)(асково - |!ри преглед на документите
от офертата на участника комисията констатира' че участникът е представил всички
изискуеми от 8ъзложу1теля документи по вид и съдържан|4е 14 офертата му отговаря на
критериите за подбор' както и на изискванията за изпълнение на поръчката' поставени от
8ъзложителя в публинната покана и документацията за учаотие към нея. )['точняваме
изрично' че съгласно търговския регистър сед.1лището на дружеството е в гр. {асково-
6300, бул. [.€.Раковски ш9 16, а посоченият адрес за кореспонденция е гр. .{имитровград -
6400, 6ул. [имптър Благоев ],[р 1.

]['частникът е деклариРй' че е специ{}лизирано предприятие на хора с увреждания'
впис{1но под }ч[р 420 | 10.09.2015 год. в региотъра на специ(|'лизираните предприятия и
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания.
1(омисията извър1пи проверка в сайта на А!,} и установи' че ,, ФоБс Бг" воод
гр.{асково е вписано под м 420 | 10.09.2015 год. в регистъра на специ{ш1изираните
предприятия и кооперации на хора с уврежд.!ния.

€ъгласно разпоредбата на чл. 16[' а.тл.10 от 3Ф|[ кандидатът или участникът' който
е опециализир€|но предприят\4е пл\4 кооперация на хора с уврежд!|ния' може да участва в
обществена поръчка, !!Р!! условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет сьс
собствено производство или ресурс. Бъпреки' че в представянето на г{астника ( образец
}т|э 1) е обелязано' че няма да използва подизпълнители, комисията счита' че участникът
следва да удостовери по надлежен начин' вкл[очително е допустимо и чрез изрична
дек.]1арация' че отговаря на изискването на чл. 16[, ал. 10 от 3Ф||.

Б тази връзка и по ан(}логия с нл. 68, ал. 8 и а.тл. 9 от зоп, комисията ще даде
възможност на участника ,, ФоБс Бг" воод щ.)(асково да отстрани нередовностите в

документацията су1 като представи съответните документи и|пли разяснения в орок от 5

( пет) работни дни от получав!}не на настоящу1я протокол.

8тори участник _ ,,инФо тРвйнинг" оод гр.Русе - |1ри преглед на
документите от офертата на участника комисията констатира' че участникът е предотавил
воички изискуеми от 8ъзложителя документи по вид и съдържание и офертата му
отговаря на критериите за подбор, както и на изискванията за изпълнение на поръчката,
поставени от 8ъзло>кителя в публинната пок€}на и документацията за участие към нея.

)['частникът е декларира]\, че е специ€}лизирс}но предприятие на хора с уврех<дания,
вписано под ]ч[ч з72 | 22.06.2015 год. в регистъра на специ{1лизираните предприятия и
кооперации на хора с увреждания' поддържан от Агенцията за хората с увреждания.
|(омисията извър|ци проверка в сайта на А{} и установи, не ,,14ЁФо тРвйнинг" оод



щ.Русе е вписано под ш9 з72 | 22.о6.20|5 год. в регистъра на специ€1лизираните
предт!риятия и коопеРа1дии на хора с увреждания.

1ретп участник _ ,, пвчАтницА нимА" воод гр.[1левен _ |!ри преглед на
доку\|ентите от офертата на участника комисията констатира' че учаотникът е представил
всички изискуеми от 8ъзложу1теля документи по вид и съдържан|4е и офертата му
отговаря на критериите за подбор, както и на изискванията за изпълнение на поръчката'
поставени от 3ъзлож|4теля в публинната покана и документацията за участие към нея.

9етвьртп участник _ 
'' 

ввсвлин БАлвв" воод гр.|1левен - |1ри преглед на
документите от офертата на участника комисията констатира' че участникът е г!редставил
всички изискуеми от 8ъзложителя документи по вид и съдържан\4е |4 офертата му
отговаря на критериите за подбор, както и на изисквану|ята за изпълнение на поръчката'
пост{вени от 3ъзложителя в публинната покана и документацията за участие към нея.

€ъгласно чл. 16[, ал.1 от 3Ф|[ когато предметът на поръчката е вк.]|точен в описъка
по чл.30 от 3акона за интеграц\4яна хората с увреждания' възложителите са длъжни да
обявят, че поръчката е предн€вначена за изпълнение от опеци:ш1из||рани предприятия |4ли
кооперации на хора с увреждания. 3 публичната покана за обществена поръчка о предмет:
,,Фтпенатв€|не и дост{вка на формуляру1|4 бланки за административната дейност на 1|1 на
нои _ |1левен" на основ.|ние }1п. 16[, ал. 5 от 3Ф|[ Бъзложителят изрично е посочил' че
обществен{ша поръчка е зап:}зена за участие с:тмо на специ(}лизр1ра|1и предприятия или
коопераци|1 11а хора с увреждания. €лед като р*}гледа докр{ентите в офертите на
четиримата у{астници комисията констатира' че у!астникът '' ФоБс Бг" воод
щ.{асково е специ{}лизирано предприяту1е илу1 кооперация на хора о увреждану1я, влиса11и
в регистъра на специ:}лизираните предприятия и кооперации на хора с увреждания'
поддържан от Агенциятаза хор.ша с увреждания. €ъгласно р.впоредбата на чл. 16[' ал.10
от 3Ф|! кандидатът у|ли учаотникът, който е специ€}лизирано предприят\4е или кооперация
на хора с увреждания' може да.участва в обществена поръчка' при условие че може да
изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. Бъпреки, не
в представянето на участника ( образец ]$ 1) е отбелязано' че няма да използва
подизпълн14телу|' комисията счу1та) че учаотникът оледва да удостовери по надле}кен
начин' вк.]1|очително е допустимо и чрез изрична деклариция' че отговаря на и3искването
на чл. 16[, ал. 10 от зоп. в т[ви връзка и по анш|огия с нл. 68, ал. 8 и ал. 9 от зоп,
комисията дава възможност на участника '' ФоБс Бг" воод гр.[асково да отстрани
нередовностите в документац|4ята с\4 като представи оъответните докуп{енти и|или

р!вяснения в срок от 5 ( пет) работни дни от получаване на настоящия протокол.
Бастоящият протокол се изпратт\а до всички участници в процедурата и се

публикува в профил на купувача.

[1редседател: 0,леонора Радулова ..

и {ленове: 1. €тефка €имеонова.... :.,

14зготвил и отпечат{1л протокола: Блеонора Радулова ...


