
РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

на директора на ТП на НОИ - Велико Търново, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, упълномощен със заповед № 1016-40-
208/23.02.2021 г. на управителя на НОИ

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 108, т. 1 и чл. 109 от ЗОП, както и въз основа на утвърден протокол № 1040-04-4#6/12.07.2021 г. за резултатите от работата на комисия, назначена със заповед № 1015-04-103/16.06.2021 г. на директора на ТП на НОИ – Велико Търново за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите при провеждане на обществена поръчка

Р Е Ш И Х:

I. Обявявам класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново“, както следва: 

На първо място – „ТРАНС КО 04“ ЕООД – гр. София, ЕИК 131230324, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката – 3 961,59 лв. (три хиляди деветстотин шестдесет и един лева и 59 ст.) без ДДС. 
Мотиви: 
Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия, и участникът е
Предложената обща цена за изпълнение на поръчката – 3 961,59 лв. (три хиляди деветстотин шестдесет и един лева и 59 ст.) без ДДС не надвишава прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя в размер на 4 900,00 лв.

На второ място – „ВЕРИГА ДОМИНО“ ЕООД – гр. Варна, ЕИК 103836699, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката – 4 108,00 лв. (четири хиляди сто и осем лева и 00 ст.) без ДДС.
Мотиви: 
Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия, и участникът е
Предложената обща цена за изпълнение на поръчката – 4 108,00 лв. (четири хиляди сто и осем лева и 00 ст.) без ДДС не надвишава прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя в размер на 4 900,00 лв.

II. Отстранени участници 
Няма 

III. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново“, участника, класиран на първо място: „ТРАНС КО 04“ ЕООД – гр. София, ЕИК 131230324

Мотиви: За участника са налице условията по чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП, регламентирани при условията на кумулативност: 
1. не са налице основания за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор; 
2. участникът е предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, съгласно избрания критерий за оценка. 

IV. Решението да се публикува по реда на чл. 19а, ал. 1 от ППЗОП едновременно в регистъра и на профила на купувача, в срока по чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП – в деня на изпращането му на участниците.  
Участниците да се уведомят за решението при условията на чл. 22, ал. 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването му чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1, към което същото е прикачено. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. 
След изтичане на срока за обжалване на настоящото решение да се предприемат действия за сключване на договор по реда на чл. 112 от ЗОП. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


	

