
   ПРОТОКОЛ
№ 3

Днес  08.10.2015 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  канцеларски
материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :

ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –
съгласно приложение № 1.

ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен –
съгласно приложение № 4, на назначената със Заповед № 1015-27-47 от 18.09.2015 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. Юрий чл.2 от ЗЗЛД, младши експерт в сектор ЧРПОАСД
4. Даниела чл.2 от ЗЗЛД, счетоводител в отдел ФСД
5. Иваничка чл.2 от ЗЗЛД, изпълнител-домакин в сектор ЧРПОАСД

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

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците,  а именно
Сияна  Костова  Георгиева  чл.2  от  ЗЗЛД–  упълномощен  представител на  “ОФИС
КОНСУМАТИВИ” ООД.

Ценовите  предложения  на  допуснатите  участници  бяха  отворени  по  реда  на
постъпване на офертите в деловодството.

“  ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД с оферта вх. № 1028-27-4/17.09.2015г., Час: 14:54:04,
с ценово предложение  чл.33,  ал.  4 от ЗОП без  включен  ДДС  за обособена  ПОЗИЦИЯ 1:
Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП  на  НОИ  Шумен  –  съгласно
приложение № 1.

ЕТ “СТИЛ-Мариана Маринова” с оферта вх. № 1028-27-5/18.09.2015г., Час: 11:52:10,
с ценово предложение 1889,25 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и девет лв., и двадесет и пет
ст.) без  включен  ДДС  за обособена  ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка на канцеларски материали за
нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1, и с ценово предложение 3825,70
лв.  (три  хиляди  осемстотин  двадесет  и  пет  лв.,  и  седемдесет  ст.) без  включен  ДДС  за
обособена ПОЗИЦИЯ 2: Доставка  на  канцеларски  материали за  нуждите  на  ТП на НОИ
Шумен –  съгласно приложение № 4.  Ценовите предложения по двете обособени позиции
бяха  подписани  от  Сияна  Костова  Георгиева  –  упълномощен  представител  на  “ОФИС
КОНСУМАТИВИ” ООД.

„  ПЪСТРОЦВЯТ“  ЕООД  с  оферта  вх.  №  1028-27-6/18.09.2015г.,  Час:  15:19:55,  с
ценово  предложение  чл.33,  ал.  4  от ЗОП без  включен  ДДС  за  обособена  ПОЗИЦИЯ 1:
Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП  на  НОИ  Шумен  –  съгласно
приложение № 1, и с ценово предложение чл.33, ал. 4 от ЗОП без включен ДДС за обособена
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –
съгласно  приложение  №  4.  Ценовите  предложения  по  двете  обособени  позиции  бяха
подписани  от  Сияна  Костова  Георгиева  –  упълномощен  представител  на  “ОФИС
КОНСУМАТИВИ” ООД.



При отваряне на ценовите предложения, комисията установи:
1.  Ценовото  предложение  на  “ОФИС  КОНСУМАТИВИ”  ООД по  обособенa

ПОЗИЦИЯ 1:  Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  ТП на  НОИ Шумен  –
съгласно приложение № 1  е с повече от 20  на сто по–благоприятно от средната  цена на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Във връзка с изложеното и в унисон с разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията
дава  срок  до  17:00  часа  на  16.10.2015  г.  на  посочения  участник  да  представи  подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена. За целта следва да бъде
изпратено писмо до съответните участници с искане.

Във връзка  с  горното,  комисията  ще  продължи своята  работа  след  получаване  на
писмената обосновка.

Комисията приключи своята работа на 08.10.2015 г. в 12:00 часа.

КОМИСИЯ:
Лалка  чл.2 от ЗЗЛД

Димитър  чл.2 от ЗЗЛД

Даниела  чл.2 от ЗЗЛД

Юрий  чл.2 от ЗЗЛД

Иваничка  чл.2 от ЗЗЛД


