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Дата:................... •
/Зам.-Ректор ”ФМБ” ИУ~Варна
проф.д-р Стоян Стоянов/
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ПРОТОКОЛ
\

I

от
10 април 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, ал. 1 от
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-1014/10.04.2017г.
за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава
двадесет и шеста от ЗОП/ събиране на оферти с обява Ха РД-21-442/31.03.2017г. с
предмет „Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на
Икономически университет - Варна”/ код, съгласно Общия терминологичен речник
/CPV/ - 3915 3000 „Мебелировка за конферентни зали“/, открита с публикуването й в
профила на купувача на 31,03.2017г. /ГО 9062881/.
В 09:00 часа на 10 април 2017г, в Конферентна зала 205 в Учебен корпус 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” №.' 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
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1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”.
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ - Варна.
3. Деян Баев - член - Ръководител сектор "Инвестиционна политика и
инвеститорски контрол” в ИУ-Варна.
До 14.00 часа на 25.10.2016г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 5 /пет/ оферти в запечатани и непрозрачни
опаковки както следва:
1.
2.
3.
4.

/

„НОВЕЛ“ ООД с вх.№ 52.1 ./06.04.2017г. от 12.40ч.
„ПЛАНЕКС“ ЕООД свхЛа 52.2./07.04.2017г. от П.ЗОч.
„РИВ КОМЕРС“ ЕООД с вх.№ 52.3./07.04.2017г. от 11.40ч.
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с вх.№ 53.4./07.04.2017г, от 16.10ч.

В залата не присъстват представители на участниците. Председателят на
комисията представи Заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна Хе РД-061014/10.04.2014г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 4 /четири/ броя
оферти от „НОВЕЛ“ ООД, „ПЛАКЕКС“ ЕООД, „РИВ КОМЕРС“ ЕООД и
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол
по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.
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Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията констатира, че никой от предадените опаковки не е разпечатана, не е с
нарушена цялост и има залисан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на
документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Бяха разпечатани
пликовете и бяха оповестени ценовите параметри за изпълнение на поръчката,
предложени от участниците, както следва:
Участникът „НОВЕЛ“ ООД предлага обща стойност за изпълнение на поръчката
в размер на 37 754.00лв. без включен ДДС.
Участникът „ПЛАНЕКС“ ЕООД предлага обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 41 079.21лв. без включен ДДС.
Участникът „РИВ КОМЕРС“ ЕООД предлага обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 40 425.00лв. без включен ДДС.
Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“предлага обща стойност за изпълнение на
поръчката в размер на 23 163.75лв. без включен ДДС.
На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участниците.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.
В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните
констатации:
1.
офертата на „НОВЕЛ“ ООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларации №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинали);
- декларации №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4/ (оригинали);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал. 1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларации за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинали);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
2
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Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „НОВЕЛ“ ООД.
2.
офертата иа ..ПЛАНЕКС“ ЕООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение XI {оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4/ (оригинал);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „ПЛАНЕКС“ ЕООД.
%
'

3.
офертата на ,,РИВ КОМЕГС“ ЕООД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 21 (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4/ (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.И от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
з
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- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „РИВ КОМЕРС“ ЕООД.
*
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4.
офертата на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ сьлъпжа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по
образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 21 (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 4/ (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец/Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“.
ВЪВ ВРЪЗКА Г ГОРШТИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

*
*

Предлага на Възложителя да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и
„Ценовите параметри“ на участниците „НОВЕЛ“ ООД, „ПЛАНЕКС“ ЕООД,
„РИВ КОМЕРС“ ЕООД и КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“.
1. „НОВЕЛ“ ООД по оферта с вх.№ 52.1./06.04.2017г. от 12.40ч.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за изработка, доставка и монтаж на мебелно
4
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обзавеждане:
- за Студентски съвет в Учебен корпус 1, съгласно приложени по обществената
поръчка чертежи:
1. Заседателна маса: 5600 х 2200/Н750 - 1 бр.;
2. Бюро №1: 1700 х 800/Н750 - 1 бр.;
3. Бюро №2: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
4. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 3 бр.;
5. Шкаф за документи №1: 1000х400/Н750-1 бр.;
6. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н1922 - 4 бр.;
7. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н900 - 1 бр.
- за университетски културен център в Учебен корпус 1, съгласно приложени по
обществената поръчка чертежи:
8. Гишетура: 2600 х 1100/Н900 - 1 бр.;
9. Бюро: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
10. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 2 бр.;
11. Шкаф за копирна машина: 800 х 600/Н650 - 1 бр.;
12. Шкаф за документи №1: 600 х 400/Н900 - 2 бр.;
13. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н900 - 2 бр.;
14. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н1922 - 2 бр.;
15. Ниска маса: 600 х 450/Н450 - 1 бр.;
16. Поставка за компютър: 300 х 550/Н75 - 5 бр.,
което да се изработи от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие - 18 мм. и 25 мм.
за плотове и рафтове, панти и водачи с вградени демпфери, кантове ABS - 2 мм. за
видимите части и PVC за скритите части, дръжки - линейни, гърбове - 3 мм. от MDF с
цвета на ламината и за витрини - закалено стъкло с дебелина 8 мм. Цвят на ПДЧ по
избор на възложителя.
заседателни маси за конферентна зала на ет.1 и зала 320 в Учебен корпус - 1,
съгласно приложени по обществената поръчка чертежи, изработени от фурнирован
MDF дъб, байцван в цвят по избор на възложителя с двукратно лаково покритие, плот
с масивни швартни по края; стъпките и кантовете на краката са от масив. Кутията за
окабеляване е с отваряем капак.
- съгласие за изработка, доставка и монтаж на допълнително мебелно
обзавеждане, през време на действие на сключения договор след заявка от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяне и утвърждаване на ценова оферта за чието изпълнение
срокът започва да тече от датата на потвърждаване на офертата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Мебелното обзавеждане ще бъде ново и неупотребявано, произведено от
качествени материали в съответствие с посочените стандарти. Отделните елементи на
мебелите, съставните им части и материалите, от които ще са направени ще са с високо
качество и ще съответстват на действащите технически норми, доказани „със
съответните сертификати за качество. Металните елементи в конструкциите ще са с
покритие за надеждна защита от корозия, съответстващи на действащите технически
норми, доказани със съответните сертификати за качество.
Срок за изпълнение на изделията включени в техническа спецификация - до 30
календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Срок за изпълнение на допълните изделия до 30 календарни дни от датата на
потвърждаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в
пълно съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от „НОВЕЛ“ ООД са в размер на 37 754.00лв.
без включен Д ДС. Предложената стойност за изработка, доставка и монтаж на мебелно

»
5

01.01.01 F M

обзавеждане за конферентни зали, Университетски културен център и Студентски
съвет в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна по техническа
спецификация не надвишава сумата от 45 000.00лв. (четиридесет и пет хиляди лева) без
включен ДДС.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите
параметри на участника „НОВЕЛ“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
2. „ПЛАНЕКС“ ЕООД по оферта с вх.№ 52.2./07.04.2017г. от 11.30ч. '
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за изработка, доставка и монтаж на мебелно
обзавеждане:
- за Студентски съвет в Учебен корпус 1, съгласно приложени по обществената
поръчка чертежи:
1. Заседателна маса: 5600 х 2200/Н750 - 1 бр.;
2. Бюро №1: 1700 х 800/Н750 - 1 бр.;
3. Бюро №2: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
4. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 3 бр.;
5. Шкаф за документи №1: 1000 х 400/Н750 - 1 бр.;
6. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н1922 - 4 бр.;
7. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н900 - 1 бр.
- за университетски културен център в Учебен корпус 1, съгласно приложени по
обществената поръчка чертежи:
8. Гишетура: 2600 х 1100/Н900 - 1 бр.;
9. Бюро: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
10. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 ^ 2 бр.;
11. Шкаф за копирна машина: 800 х 600/Н650 ~ 1 бр.;
12. Шкаф за документи №1: 600 х 400/Н900 - 2 бр.;
13. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н900 - 2 бр.;
14. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н1922 - 2 бр.;
15. Ниска маса: 600 х 450/Н450 - 1 бр.;
16. Поставка за компютър: 300 х 550/Н75 - 5 бр.,
което да се изработи от ламинирано ПДЧ с меламиново покритие - 18 мм. и 25
мм. за плотове и рафтове, панти и водачи с вградени демпфери, кантове ABS - 2 мм. за
видимите части и PVC за скритите части, дръжки - линейни, гърбове - 3 мм. от MDF с
цвета на ламината и за витрини - закалено стъкло с дебелина 8 мм. Цвят на ПДЧ по
избор на възложителя.
- заседателни маси за конферентна зала на ет.1 и зала 320 в Учебен корпус - 1,
съгласно приложени по обществената поръчка чертежи, изработени от фурнирован
MDF дъб, байцван в цвят по избор на възложителя с двукратно лаково покритие, плот
с масивни швартни по края; стъпките и кантовете на краката са от масив. Кутията за
окабеляване е с отваряем капак.
- съгласие за изработка, доставка и монтаж на допълнително мебелно
обзавеждане, през време на действие на сключения договор след заявка от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяне и утвърждаване на ценова оферта за чието изпълнение
срокът започва да тече от датата на потвърждаване на офертата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Мебелното обзавеждане ще бъде ново и неупотребявано, произведено' от
качествени материали в съответствие с посочените стандарти. Всички материали, които
ще бъдат вложени в мебелите ще бъдат доказани със съответните сертификати за
качество.
6
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Срок за изпълнение на изделията включени в техническа спецификация - до 30
календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Срок за изпълнение на допълните изделия до 25 календарни дни от датата на
потвърждаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в
пълно съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от „ПЛАНЕКС“ ЕООД са в размер на 41
079.21лв. без включен ДДС. Предложената стойност за изработка, доставка и монтаж на
мебелно обзавеждане за конферентни зали, Университетски културен център и
Студентски съвет в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна по
техническа спецификация не надвишава сумата от 45 000.00лв. (четиридесет и пет
хиляди лева) без включен ДДС.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите
параметри на участника „ПЛАНЕКС“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на
Възложителя.
4

3. „РИВ КОМЕРС“ ЕООД по оферта с вх.№ 52.3./07.04.2017г. от 11.404.
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Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за изработка, доставка и монтаж на мебелно
обзавеждане:
- за Студентски съвет в Учебен корпус 1, съгласно приложени по обществената
поръчка чертежи:
1. Заседателна маса: 5600 х 2200/Н750 - 1 бр,;
2. Бюро №1: 1700 х 800/Н750 - 1 бр.;
3. Бюро №2: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
4. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 3 бр.;
5. Шкаф за документи №1: 1000 х 400/Н750 - 1 бр.;
6. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н1922 - 4 бр.;
7. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н900 - 1 бр.
- за университетски културен център в Учебен корпус 1, съгласно приложени по
обществената поръчка чертежи:
8. Гишетура: 2600 х 1100/Н900 —1 бр.;
9. Бюро: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
10. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 2 бр.;
11. Шкаф за копирна машина: 800 х 600/Н650 - 1 бр.;
12. Шкаф за документи № 1: 600 х 400/Н900 - 2 бр.;
13. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н900 - 2 бр.;
14. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н1922 - 2 бр.;
15. Ниска маса: 600 х 450/Н450 - 1 бр.;
16. Поставка за компютър: 300 х 550/Н75 - 5 бр.,
което да се изработи от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие - 18 мм. и 25 мм.
за плотове и рафтове, панти и водачи с вградени демпфери, кантове ABS - 2 мм. за
видимите части и PVC за скритите части, дръжки - линейни, гърбове - 3 мм. от MDF с
цвета на ламината и за витрини - закалено стъкло с дебелина 8 мм. Цвят на ПДЧ по
избор на възложителя.
- заседателни маси за конферентна зала на ет.1 и зала 320 в Учебен корпус - 1,
съгласно приложени по обществената поръчка чертежи, изработени от фурнирован
MDF дъб, байцван в цвят по избор на възложителя с двукратно лаково покритие, плот
7
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c масивни швартни по края; стъпките и кантовете на краката са от масив. Кутията за
окабеляване е с отваряем капак.
- съгласие за изработка, доставка и монтаж на допълнително мебелно
обзавеждане, през време на действие на сключения договор след заявка от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяне и утвърждаване на ценова оферта за чието изпълнение
срокът започва да тече от датата на потвърждаване на офертата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Мебелното обзавеждане ще бъде ново и неупотребявано, произведено от
качествени материали в съответствие с посочените стандарти. Отделните елементи на
мебелите, съставните им части и материалите, от които ще са направени ще са с високо
качество и ще съответстват на действащите технически норми, доказани със
съответните сертификати за качество. Металните елементи в конструкциите ще са с
покритие за надеждна защита от корозия, съответстващи на действащите технически
норми, доказани със съответните сертификати за качество.
Срок за изпълнение на изделията включени в техническа спецификация - до 30
календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Срок за изпълнение на допълните изделия до 30 календарни дни от датата на
потвърждаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в
пълно съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от „РИВ КОМЕРС“ ЕООД са в размер на 40
425.00лв.без включен ДДС. Комисията установява липса на ценово предложение от
участника за позиция 4. „Помощно бюро-шкаф“, както и различие в реалната обща
стойност /39 835.00лв./ и записаната по приложението /40 425.00лв./.
4. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ по оферта с вх.№ 53.4./07Д)4.2017г. от 16.10ч.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация включва съгласие за изработка, доставка и монтаж на мебелно
обзавеждане:
- за Студентски съвет в Учебен корпус 1, съгласно приложени по обществената
поръчка чертежи:
1. Заседателна маса: 5600 х 2200/Н750 - 1 бр.;
2. Бюро №1:1700 х 800/Н750 - 1 бр.;
3. Бюро №2: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
4. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 3 бр.;
5. Шкаф за документи №1: 1000 х 400/Н750 - 1 бр.;
6. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н1922 - 4 бр.;
7. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н900 ~ 1 бр.
- за университетски културен център в Учебен корпус 1, съгласно приложени по
обществената поръчка чертежи:
8. Гишетура: 2600 х 1100/Н900 - 1 бр.;
9. Бюро: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
10. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 2 бр.;
11. Шкаф за копирна машина: 800 х 600/Н650 - 1 бр.;
12. Шкаф за документи №1: 600 х 400/Н900 - 2 бр.;
13. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н900 - 2 бр.;
14. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н1922 - 2 бр.;
15. Ниска маса: 600 х 450/Н450 - 1 бр.;
16. Поставка за компютър: 300 х 550/Н75 - 5 бр.,
което да се изработи от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие - 18 мм. и 25 мм.
за плотове и рафтове, панти и водачи с вградени демпфери, кантове ABS - 2 мм. за
8
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видимите части и PVC за скритите части, дръжки - линейни, гърбове - 3 мм. от MDF с
цвета на ламината и за витрини - закалено стъкло с дебелина 8 мм. Цвят на ПДЧ по
избор на възложителя.
- заседателни маси за конферентна зала на ет.1 и зала 320 в Учебен корпус - 1,
съгласно приложени по обществената поръчка чертежи, изработени от фурнирован
MDF дъб, байцван в цвят по избор на възложителя с двукратно лаково покритие, плот
с масивни швартни по края; стъпките и кантовете на краката са от масив. Кутията за
окабеляване е с отваряем капак.
- съгласие за изработка, доставка и монтаж на допълнително мебелно
обзавеждане, през време на действие на сключения договор след заявка от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяне и утвърждаване на ценова оферта за чието изпълнение
срокът започва да тече от датата на потвърждаване на офертата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Мебелното обзавеждане ще бъде ново и неупотребявано, произведено от
качествени материали в съответствие с посочените стандарти. Отделните елементи на
мебелите, съставните им части и материалите, от които ще са направени ще са с високо
качество и ще съответстват на действащите технически норми, доказани със
съответните сертификати за качество. Металните елементи в конструкциите ще са с
покритие за надеждна защита от корозия, съответстващи на действащите технически
норми, доказани със съответните сертификати за качество.
Срок за изпълнение на изделията включени в техническа спецификация - до 30
календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Срок за изпълнение на допълните изделия до 30 календарни дни от датата на
потвърждаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в
пълно съответствие с предоставената оферта.
Ценовите параметри, предложени от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ са в размер на 23
163.75лв. без включен ДДС. Предложената стойност за изработка, доставка и монтаж на
мебелно, обзавеждане за конферентни зали, Университетски културен център и ■
Студентски съвет в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна по
техническа спецификация не надвишава сумата от 45 000.00лв. (четиридесет и пет
хиляди лева) без включен ДДС.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите
параметри на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, удовлетворяват изискванията на
Възложителя.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
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Предлага на Възложителя да бъде отстранен от участие в обществената
поръчка „Рив комерс“ ЕООД на основание чл.107, т.1 от ЗОП във връзка с чл.104,
ал.5 от ЗОП, а именно, че проверка и разяснения не могат да водят до промени в
техническото и ценовото предложение на участниците и при мотив за установена
липса на ценово предложение от участника за позиция 4. „Помощно бюро-шкаф“,
както и при различие в реалната обща стойност /39 835.00лв./ и записаната по
приложението /40 425.00лв./, създаващо порок в ценовите параметри, което не
отговаря на условията по документацията.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за
съотношението на предложената от допуснатите до класиране участници ценови
параметри със средната стойност на останалите участници.
,
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„НОВЕЛ“ ООД

Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП
„НОВЕЛ“
„ПЛАНЕКС“ КООПЕРАЦИЯ
ЕООД
„ПАНДА“
ООД
37 754.00
37 754.00

„ПЛАНЕКС“ ЕООД
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“
Предложение на участника
Средна стойност на останалите
участници
Статут
на офертата
Разлика
%

41 079.21

-

23 163.75

23 163.75

37 754.00

41 079.21

32 121,48

30 458,88

неблагоприятна неблагоприятна
оферта
оферта
5 632,52
неприложимо

10 620,33
неприложимо

41 079.21

23 163.75
39 416,61
благоприятна
оферта
-16 252,86
41,23 %

Комисията установи, че ценовите параметри, предложени за изпълнение на
обществената поръчка от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ са с повече от 20 на сто /41.23%/
по-благоприятни от средната стойност на ценовите параметри на останалите
участници.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕГГИТИРАНИТЕ КОНСТАТАТТИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
На основание чл.72, ал.1 от ЗОП участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ да
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените
цени в 5~дневен срок от получаване на искане за това.
С писмо изх. № РД-21-477/11.04.2017г., комисията изиска от КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“ предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложените цени. В рамките на определения срок участникът представи с вх.№
52.5/18.04.2017г. подробна писмена обосновка, обхващаща технически и производствен
ресурс и логистична мрежа в страната. При оценяване на представената обосновка,
комисията констатира, че тя не кореспондира пряко с изискуемите параметри на
нормата на чл.72, ал.2 от ЗОП, а именно не се отнася до икономически особености на
производствения процес, на предоставените услуги или на строителния метод /чл.72,
ал.2, т.1 от ЗОП/, избрани технически решения или наличие на изключително
благоприятни условия на участника за предоставяне на продуктите или услугите /чл.72,
ал.2, т.2 от ЗОП/, оригиналност на предложеното решение /чл.72, ал.2, т.З от ЗОП/,
спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП /чл.72, ал.2, т.4 от ЗОП/ или получаване на
държавни помощи /чл.72, ал.2, т.5 от ЗОП/. Предвид гореизложеното комисията не
приема представената обосновка за достатъчна по отношение да нейната пълнота и
обективност за обосновка на предложените с 41.23 на сто по-благоприятни цени от
средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.
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\

Предлага на Възложителя да бъде отстранен от участие в обществената
поръчка КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с мотив, че представените от участника
доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена /основание
чл.107, т.З, предложение 2 от ЗОП/, а именно предлагане на 41.23 на сто поблагоприятни цени от средната стойност на ценовите параметри на останалите
участници.
I
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РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЖЖЛ АНЕТО. ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА
УЧАГТНИТТИТК

Съгласно гореизложеното и на основание т.24 от описанието на обществената
поръчка, касаеща оценяването на икономически най-изгодната оферта по критерии за
възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се
класира участникът, предложил най-ниска цена, комисията класира участниците както
следва:
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„НОВЕЛ“ ООД
„ПЛАНЕКС“ ЕООД
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Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да
бъде предложено сключване на договор с. предмет „Изработка по спецификация,
доставка и монтаж на мебели за нуждите на Икономически университет - Варна”/ код,
съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3915 3000 „Мебелировка за
конферентни зали“/ на „НОВЕЛ“ ООД с ЕЙК по БУЛСТАТ 103914596, съгласно
предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника.
Настоящият протокол е съставен на 19 април 2017г. и съгласно чл.97, ал.4 от
ППЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване.
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2. .Андрияна Андреев^.....
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ 4/1.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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