
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ -  ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ 1040-27-34/26.10.2015 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 73 от ЗОП и отразени резултати в протоколи № 1 от 23.09.2015 г.,
№ 2 от 05.10.2015 г., № 3 от 08.10.2015 г. и № 4 от 22.10.2015 г. на комисията, назначена със
Заповед № 1015-27-47 от 18.09.2015 г. за провеждане 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 открита с Решение № 1040-27-7 от 24.07.2015 г. 

О Б Я В Я В А М:
I.Класираните участници са както следва:

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.

II. Участникът, класиран на първо място определям за изпълнител на поръчката, а
именно:

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

“ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД с комплексна оценка 96,56 точки.
По обособена ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на

НОИ Шумен – съгласно приложение № 4“:
 „ПЪСТРОЦВЯТ“ ЕООД  с комплексна оценка 98,59 точки.

III. Отстранени участници:
Няма

9700, гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60, тел.: +35954855801, факс: +35954855840, shumen@nssi.bg



На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен
срок до всички участници.

Решението  може  да  се обжалва  в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия
за защита на конкуренцията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД                            
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