
ПРОТОКОЛ
№ 2

Днес  30.10.2015 година в  10.30 часа в  град Шумен, бул.”Симеон Велики” № 60,
заседателна  зала,  етаж  4  се  проведе  заседание  във  връзка  с  провеждането  на  открита
процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за
принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ -Шумен” на назначената със
Заповед  №  1015-27-61  от  23.10.2015  година  на  Директора  на  ТП  на  НОИ  –  Шумен,
комисия в състав:

Председател
1.   Лалка чл.2 от ЗЗЛД, началник на сектор ЧРПОАСД и
Членове:
2. Димитър чл.2 от ЗЗЛД, началник на отдел ЧРАПИО
3. Десислава чл.2 от ЗЗЛД, началник на отдел ФСД
4. Юрий чл.2 от ЗЗЛД, младши експерт в сектор ЧРПОАСД
5. Кирил чл.2 от ЗЗЛД, началник на сектор ИС

Комисията  се  събра  да  отвори  и  разгледа  Плик  №  3  „Предлагана  цена”  на
допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Като  критерий  за  оценка  на  офертите, съгласно  обявлението  на  откритата

процедура за възлагане на обществена поръчка е определен – “най-ниска цена”. 
Ценовите  предложения  на  допуснатите  участници  бяха  отворени  по  реда  на

постъпване на офертите в деловодството.
1. "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД с оферта вх. № 1028-27-11 / 21.10.2015г., Час: 11:02:43,

с  ценово  предложение  7732,99  лв.  (седем  хиляди  седемстотин  тридесет  и  два  лева,  и
деветдесет и девет стотинки) без включен ДДС;

2.  "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД  с оферта вх. № 1028-27-12 /
22.10.2015г., Час: 14:42:21, с ценово предложение  6929,80 лв. (шест хиляди деветстотин
двадесет и девет лева, и осемдесет стотинки) без включен ДДС.

Във връзка с горното, комисията извърши следното класиране:

1-во място "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД с ценово предложение
6929,80 лв. (шест хиляди деветстотин двадесет и девет лева, и осемдесет  стотинки) без
включен ДДС, за доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати.

2-ро  място  "АТС-БЪЛГАРИЯ"  ООД с  ценово  предложение  7732,99  лв.  (седем
хиляди седемстотин тридесет  и два лева,  и  деветдесет  и  девет  стотинки)  без  включен
ДДС, за доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати.

Р Е Ш Е Н И Е :

Предлага на Директора на ТП на НОИ - Шумен, изпълнението на поръчката да бъде
възложено на  класиралия  се  на  първо място  участник  "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
СИСТЕМИ" АД с ценово предложение 6929,80 лв. (шест хиляди деветстотин двадесет и
девет  лева,  и  осемдесет  стотинки)  без  включен  ДДС,  чрез  сключване  на  договор  за
обществена поръчка с предмет:  “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс
апарати за нуждите на ТП на НОИ -Шумен”.

Комисията приключи своята работа на 30.10.2015 г. в 10:50 часа.



КОМИСИЯ:
Лалка  чл.2 от ЗЗЛД

Получил на 02.11.2015 г.
Д-р Емилия чл.2 от ЗЗЛД                Димитър  чл.2 от ЗЗЛД

Десислава  чл.2 от ЗЗЛД
Приел на 02.11.2015 г.
           Д-р Емилия чл.2 от ЗЗЛД                                   Юрий  чл.2 от ЗЗЛД

                                                                                          Кирил  чл.2 от ЗЗЛД


