
   ПРОТОКОЛ
№ 4

Днес  22.10.2015 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 продължи своята работа с разглеждане на подробнaтa писменa обосновкa
на участника:

“  ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, получена на 13.10.2015г. с вх. № 1028-27-4#3. 
Участникът  е  описал  изключително  подробно  начина  на  ценообразуването  на

предложеното  ценово  предложение,  като  е  цитирал  подкрепящите  я  обективни
икономически фактори и обстоятелства. Тъй като писмената обосновка е подробна, логична
и изцяло е основана на факти, комисията предлага същата да бъде приета на основание чл.70,
ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

Във  връзка  с  направените  ценови  предложения,  комисията  извърши  оценяване  по
предварително обявената методика за оценка на участниците в процедурата по  показателя
“Цена за периодични доставки” :

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

Участник: “  ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД – 95,00 точки;
Участник: ЕТ “СТИЛ-Мариана Маринова” – 65,27 точки;
Участник: „  ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД – 49,21 точки;

По обособена ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на
НОИ Шумен – съгласно приложение № 4:

Участник: ЕТ “СТИЛ-Мариана Маринова” – 95,00 точки;
Участник: „  ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД – 93,59 точки;

Комисията  разгледа,  оцени  и  извърши  окончателно  класиране  на  офертите  на
уяастниците  в  процедурата,  вземайки  в  предвид  оценките  на  кандидатите  по  двата
предварително обявени показателя в методиката за оценка на предложението. След сумиране
на оценките, комисията извърши следното класиране :

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

1-во място  - “ОФИС  КОНСУМАТИВИ”  ООД с  комплексна  оценка  96,56  точки,
формирана  от  следните  показатели  “Цена  за  периодични  доставки” -  95,00  точки  и
“Предложена търговска отстъпка” - 1,56 точки.

2-ро  място  -  ЕТ  “СТИЛ-Мариана  Маринова”   с  комплексна  оценка  70,27  точки,
формирана  от  следните  показатели  “Цена  за  периодични  доставки” -  65,27 точки  и
“Предложена търговска отстъпка” - 5,00 точки.

3-то място - „ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД с комплексна оценка 51,29 точки, формирана от
следните показатели “Цена за периодични доставки” - 49,21 точки и “Предложена търговска
отстъпка” - 2,08 точки.



По обособена ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на
НОИ Шумен – съгласно приложение № 4:

1-во място - „ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД  с комплексна оценка 98,59 точки, формирана от
следните показатели “Цена за периодични доставки” - 93,59 точки и “Предложена търговска
отстъпка” - 5,00 точки.

2-ро  място  -  ЕТ  “СТИЛ-Мариана  Маринова”   с  комплексна  оценка  97,50  точки,
формирана от следните показатели “Цена за периодични доставки” - 95,00 точки и “Предло-
жена търговска отстъпка” - 2,50 точки.

На база на извършеното класиране, комисията взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е :
Предлага  на  Директора  на  ТП  на  НОИ  -  Шумен,  изпълнението  на  поръчката  по

обособена  ПОЗИЦИЯ 1 да  бъде   възложено  на  класиралия  се  на  първо  място  участник
“ОФИС  КОНСУМАТИВИ”  ООД чрез  сключване  на  договор  с  предмет:  „Доставка  на
канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1“.

Предлага  на  Директора  на  ТП  на  НОИ  -  Шумен,  изпълнението  на  поръчката  по
обособена  ПОЗИЦИЯ 2 да  бъде   възложено  на  класиралия  се  на  първо  място  участник
„ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД чрез сключване на договор с предмет: „Доставка на канцеларски
материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4“.

Комисията приключи своята работа на 22.10.2015 г. в 12:00 часа.

КОМИСИЯ:
Лалка чл.2 от ЗЗЛД 

Получил на 23.10.2015 година
Д-р Емилия чл.2 от ЗЗЛД Димитър чл.2 от ЗЗЛД 

Даниела чл.2 от ЗЗЛД 

Приел на 23.10.2015 г.                                                          Юрий чл.2 от ЗЗЛД
Д-р Емилия  чл.2 от ЗЗЛД

Иваничка чл.2 от ЗЗЛД


