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Утвърдил:

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, А/1.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧИмтг '}ДННИ

Дата:
/Зам. -Ректор ФМБ И У Варна
проф, д-р Стоян Стоянов/
—

ДОКЛАД
от 12.10.2017г.
ОТНОСНО: Резултатите от дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора „ФМБ1' на ИУ - Варна № РД-06-3035/06.10.2017г. за
разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание
чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение № РД-211294/14.09.2017г. и публикувана в АОП под уникален номер 805222 с предмет „Доставка
на литература и периодика по проект BG05M20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението
на студенти, докторанти, гюстдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще”
/код, съгласно общия терминологичен речник /CPW: 2221 2000/.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. СТОЯНОВ,
Докладаваме Ви. че назначената със Ваша заповед № РД-06-3035/06.10.201 7г.
комисия в състав:
: ■.
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ - Варна;
3. Ива Игнатова - член - Ръководител отдел „Научноизследователска дейност и
доктурантура“ в ИУ-Варна и юрист по проект BG05M20P001-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро
бъдеще”,
е разгледала, оценила офертите по реда на тяхното постъпване и е класирала
участниците по горецитираната процедура.
За резултатите от разглеждането, оценката на офертите по реда на тяхното
постъпване и класирането на участниците са изготвени 2 /два/ броя протоколи за етапите от
работата на комисията, съответно:
Протокол вх.№ РД-20-720/06.10.2017г.;
Протокол №2 вх. РД-20-748/12Л 0.2017г..
които Ви предоставяме за утвърждаване на основание чл.181, ал.5 от ЗОП.
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До 16.30 часа на 05.10.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 4 /четири/ оферти в запечатани и непрозрачни
опаковки, както следва:
1.
2.
3.
4.

„Левъл Ъп“ ООД с вх.№ 63.1./04.10.2017г. от 9.50ч.
„Доби прес“ ЕООД с вх.№ 63.2./04.10.2017г. от 15.45ч.
„Индекс“ ООД с вх.№ 63.3./04.10.2017г. от 16.00ч.
„Агенция Пулсар“ ЕООД с вх.№ 63.4./05.10.2017г. от 15.15ч.

На първото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците в
процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово
осведомяване.
В резултат на отваряне и разглеждане на представените оферти за съответствие с
изискванията на Възложителя след извършване на проверка за наличие на вписване на
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписваният, комисията не установи
липса на деклариране на обстоятелствата от „Левъл Ъп“ ООД, „Доби прес“ ЕООД.
„Индекс“ ООД и „Агенция Пулсар“ ЕООД.
Комисията допусна до разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация“ на участниците „Левъл Ъп“ ООД, „Доби прес“
ЕООД, „Индекс“ ООД и „Агенция Пулсар“ ЕООД, като установи, че те удовлетворяват
изискванията на Възложителя.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
Да бъдат допуснати до разглеждане, оценкг и класиране на „Ценовите
параметри“ на участниците „Левъл Ъп“ ООД, „Доби прес“ ЕООД, „Индекс“ ООД и
„Агенция Пулсар“ ЕООД.
2.
„Ценовите параметри“ да се отварят в Конференгна зала 205 в Учебен корпус - 1
на Икономически университет - Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 11
октомври 2017г. на заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
3.
Съгласно изискванията на. чл. 57, ал.З от ППЗОП, възлага на Председателя на
комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
параметри, чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на Възложителя.
Участниците в процедурата бяха уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите параметри с писмо изх. № РД -21-1401/06.10.2017г„ което в съответствие с
изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОП и решение на комисия по протокол вх. № РД-20720/06.10.2017г. беше публикувано на интернет страницата на Възложителя в рубриката
„Профил на купувача“ на 06.10.2017г.
На второто заседание на комисията не присъстваха участниците в процедурата, техни
упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
Ценовите параметри на участниците бяха отворени по реда на тяхното постъпването и
бе оповестено тяхното съдържание, както следва:
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№
по ред

1
2
3
4

Участник

Оферта №

вх.№
вх.№
вх.№
вх.№

63.1./04.10.2017г.
63.2./04.10.2017г.
63.3./04.10.2017г.
63.4./05.10.2017г.

от
от
от
от

09.50ч.
15.45ч.
16.00ч.
15.50ч.

„Левъл Ъп“ ООД
„Доби прес“ ЕООД
„Индекс“ ООД
„Агенция
пулсар“
ЕООД

Предлагани
ценови
параметри
в лева без вкл.
ДДС
80 794.25
80 795.01
79 397.37
66 686.64

1.
Участникът „Левъл Ъп“ ООД е представил цолови параметри в оригинал по
приложения в документацията образец. Предложението v подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване межг.у посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени. Комисията констатира, че предложената ценова оферта е редовна, но надвишава
предвидения финансов ресурс от 69 000.00лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без включен
ДДС и не отговаря на условията на Възложителя.
2.
Участникът „Доби прес“ ЕООД е представил ценови параметри в оригинал по
приложения в документацията образец. Предложението е подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени. Комисията констатира, че предложената ценова оферта е редовна, но надвишава
предвидения финансов ресурс от 69 000.00лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без включен
ДДС и не отговаря на условията на Възложителя.
3.
Участникът „Индекс“ ООД е представил цениви параметри в оригинал по
приложения в документацията образец. Предложението е подписано от управляващия
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи
цени. Комисията констатира, че предложената ценова оферта е редовна, но надвишава
предвидения финансов ресурс от 69 000.00лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без включен
ДДС и не отговаря на условията на Възложителя.
4.
Участникът „Агенция Пулсар“ ЕООД е предегавил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Предложението е подписано от
управляващия предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с
цифри и думи стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените
единични и общи цени. Комисията констатира, че предложената ценова оферта е редовна и
не надвишава предвидения финансов ресурс от 69 000.00лв. (шестдесет и девет хиляди
лева) без включен ДДС и отговаря на условията на Възложителя.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във нръзка с т.8.1. от Описанието
на обществената поръчка, да бъдат отстранени от участие в обществената поръчка „Левъл
Ъп“ ООД, „Доби прес“ ЕООД и „Индекс“ ООД с мотив, че участниците са представили
ценови предложения, които не отговарят на предварително обявените условия по
процедурата, а именно, предложената цената за доставка на литература /след заявки от
Възложителя/ и периодика /регулярно/ по проект BG05M2CPOO 1-2.009-0036 „Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро
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бъдеще” включени в техническата спецификация да бъде на стойност ненадвишаваща
69 000.00лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без включен ДДС.
2.
Да бъде допусната до класиране офертата на „Агенция Пулсар“ ЕООД 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.
По отношение на участника „Агенция Пулсар“ ЕООД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. Офертата на „Агенция пулсар“ ЕООД отговаря на всички
предварително оповестени изисквания на Възложителя и съгласно определения критерий за
оценка най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/ предлага най-ниска цена.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА
КЛАСИРА УЧАСТНИЦИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:
Първо място: „Агенция Пулсар“ ЕООД
Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия доклад да бъде
предложено сключване на договор с предмет „Доставка на литература и периодика по
проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия
терминологичен речник /CPV/: 2221 2000/ на „Агенция Пулсар“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ
121902229, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на
участника.
С оглед законосъобразното прилагане на чл.181, ал.5 от ЗОП, Ви информираме, че в
десетдневен срок от представяне на настоящия доклад и протоколите от дейността, имате
право да приемете работата на комисията, назначена със Ваша Заповед № РД-063035/06.10.2017г., чрез утвърждаване на настоящия доклад и протоколите и да издадете
окончателно Рещение по.реда на чл.181, ал.6 от ЗОП или да прекратите процедурата при
условията на чл.110 от ЗОП. При констатирани от Ваша страна нарушения в работата на
комисията, които могат да бъдат отстранени без да се налага, прекратяване на процедурата,
документите по процедурата следва да бъдат върнати' 'на комисията с указания за
отстраняване на допуснатите нарушения.
Приложения към настоящия доклад:
1.
Входящ регистър на офертите.
2.
Протокол вх.№
РД-20-720/06.10.2017г.

и Протокол №2 вх.№

748/12.10.2017г.
3.
Оферти
4.
Документация по процедурата.

КОМИСИЯ:
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1.

Владимир Мошт^ш:

2.

Андрияна Андреева...... l

3.

Ива Игнатова................
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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