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ИКОНОМИ ЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
9002 Барна • бул. "Княз Eopuc I" 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

бх.№ РЛ-20- 720/06.10.2017г.

ПРОТОКОЛ
от
06 октомври 2017г. за дейността на комисията назначена по редачл.51, ал.1 от ППЗОП
със заповед на Зам.-ректора ФМБ 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-21 1294/14.09.2017г. и публикувана в АОП под уникален номер 805222 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/.
В 09:00 часа на 06 октомври 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус - 1
на Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис Г № 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:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ - Варна;
3. Ива Игнатова - Ръководител отдел „Научноизследователска дейност и
доктурантура“ в ИУ-Варна и юрист по проект BG05M2OP001-2.009-0036
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и
преподаватели - гарант за по-добро бъдеще”.
До 16.30 часа на 05.10.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 4 /четири/ оферти е 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.

В залата не присъстват представители на участниците в процедурата, техни
упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора ФМБ на ИУ Варна № РД-06-3035/06.10.2017г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 4
/четири/ броя оферти от „Левъл Ъп“ ООД, „Доби преск‘ ЕООД, „Индекс“ ООД и
„Агенция Пулсар“ ЕООД, 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, от ал.8 до ал.13 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 ог ЗОГ1.
Комисията констатира, че предадените опаковки не са разпечатани, не са с
нарушена цялост и имат записани входящи номера, съответстващи на реда на подаване
на документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени. Ценовите параметри на „Левъл Ъп“ ООД, .,Доби прес“
ЕООД. „Индекс“ ООД и „Агенция Пулсар“ ЕООД бяха в запечатани, непрозрачни
пликове в рамките на опаковката на офертата.
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 плика с „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 „Левъл Ъ п“ ООД по КУЛСТАТ 201912261, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец/Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за вн мудността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинали);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представлязащия/щите 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/, подписани от директорите на предприятието (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)',
- 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). . . г
Установени липси, непълноти или несъответствия па 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 „Левъл Ъп“ ООД.
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2. офертата на „Доби ирес“ ЕООД по БУЛСТАТ 130949772, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ 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)',
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3.4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите 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/, подписани от директорите на предприятието (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).
Установени линси, 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 „Доби прес“ ЕООД.
3. офертата на „Индекс“ ООД по БУЛСТАТ 831045656, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ 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)',
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал)’,
- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите 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/, подписани от директорите на предприятието (оригинал)',
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинач);
-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
з
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спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително иередовности 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 „Индекс“ ООД.
4. офертата на „Агенция Пулсар“ ЕООД по БУЛСТАТ 121902229, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ 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);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал)',
- декларации №2 за лично състояние на представляьащия/щите 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/, подписани от директорите на предприятието (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).
Установени линси, 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 „Агенция Пулсар“ ЕООД.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ11ИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на
участниците „Левъл Ъп“ ООД, „Доби прес“ ЕООД, „Индекс“ ООД и „Агенция
Пулсар“ ЕООД.
1.
„Левъл Ьп“ ООД с вх.№ 63.1./04.10.2017г. от 09.50ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
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1.
готовност да доставя литература и периодични издания отговаряща на
изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по процедурата,
както и допълнителна литература съгласно заявки на Възложителя.
2.
че ще доставя литература и периодични издания, свързани с изпълнение
на проект BG05M2OP001-2.009-0036 ..Инвестиции в обучението на студенти,
докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до
31.12.2018г. в следните срокове за:
2 .1. периодичните издания, включена в техническата спецификация по процедурата:
2 .1.1. ежедневници и други вестници, които приети ат в гр. Варна в деня на
издаването им —до 8.30 часа на същия ден;
2 .1.2 . вестници и списания с/ьс седмична периодичност - до 7 дни от датата на
издаването им;
2 .1.3. списания с периодичност - 2 седмици и по-голяма - до 30 дни от датата на
издаването им.
2 .2 . литературата включена в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от датата на подаване на заявка от Възложителя.
2 .3. литературата невключени в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от датата на потвърждаване на ценова! а оферта на Изпълнителя
от Възложителя.
3.
че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ литературата и
периодичните издания, свързани с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели
- гарант за по-добро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен
корпус - 1.
•
4.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 2.00% (два процента) от стойността на договора
или 1 616.33лв. /хиляда шесготин и шестнадесет лева и тридесет и три стотинки/.
5.
потвърждение, че оферта му е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
6.
гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Левъл Ъп“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.
2.
„Доби прес“ ЕООД с вх.№ 63-2-/04,10.2017г. от 15.45ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
готовност да доставя литература и периодични издания отговаряща на
изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по процедурата,
както и допълнителна литература съгласно заявки на Възложителя.
2.
че ще доставя литература и периодични издания, свързани с изпълнение
на проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти,
докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до
31.12.2018г. в следните срокове за:
2 .1 . периодичните издания, включена в техническата спецификация по процедурата:
2 .1.1. ежедневници и други вестници, които пристигат в гр. Варна в деня на
издаването им - до 8.30 часа на същия ден;
2 .1.2 . вестници и списания със седмична периодичност - до 7 дни от датата на
издаването им;
5
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.!.з. списания с периодичност - 2 седмици и по-голяма - до 30 дни от датата на
издаването им.
2 .2 .литературата включена в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от датата на подаване на заявка от Възложителя.
2 .3. литературата невключени в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от датата на потвърждаване на ценовата оферта на Изпълнителя
от Възложителя.
3.
че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ литературата и
периодичните издания, свързани с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели
- гарант за по-добро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Ккяз Борис I” № 77, Учебен
корпус - 1.
4.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 2.00% (два процента) от стойността на договора
или 1 616.33лв. /хиляда шестотин и шестнадесет лева и тридесет и три стотинки/.
s.
потвърждение, че оферта му е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
6.
гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената от оферта.
2

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Доби прес“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.
3.
„Индею:“ ООД с вх.№ 63.3./04.10.2017г. от 16.00ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
готовност да дгставя литература и периодични издания отговаряща на
изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по процедурата,
както и допълнителна литература съгласно заявки на Възложителя.
2.
че ще доставя литература и периодични издания, свързани с изпълнение на
проект BG05M20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до 31.12.2018г. в
следните срокове за:
2 .1. периодичните издания, включена в техническата спецификация по процедурата:
2 .1.1. ежедневници и други вестници, които пристигат в гр. Варна в деня на
издаването им - до 8.30 часа на същия ден;
2 .1.2 . вестници и списания със седмична периодичност
- до 7 дни от датата на
издаването им;
2.1.3. списания с периодичност - 2 седмици и по-голяма - до 30 дни от датата на
издаването им.
2 .2 . литературата включена в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от датата на подаване на заявка от Възложителя.
2 j. литературата невключени в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от датата на потвърждаване на ценова'; а оферта на Изпълнителя от
Възложителя.
3.
че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ литературата и
периодичните издания, свързани с изпълнение на проект 13G05M2OP001-2.009-0036
„Инвестиции в обучението ьа студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели 6
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гарант за по-добро бъдеще’’ на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен
корпус - 1.
*
4.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за
обществената поръчка в размер на 2.00% (два процента) от стойността на договора или
1 616.33лв. /хиляда шестотин и шестнадесет лева и тридесет и три стотинки/.
5.
потвърждение, че оферта му е съобразена е изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
6. гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Индекс“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.
4.
„Агенция пулсар“ ЕООД с вх.№ 63.4^05.10.2017г. от 15.50ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
готовност да доставя литература и периодични издания отговаряща на
изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по процедурата,
както и допълнителна литература съгласно заявки на Възложителя.
2.
че ще доставя литература и периодични издания, свързани с изпълнение
на проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти,
докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще” до
31.12.2018г. в следните срокове за:
2 .1. периодичните издания, включена в техническата спецификация по процедурата:
2 .1.1. ежедневници и други вестници, които приетият в гр. Варна в деня на
издаването им - до 8.30 часа на същия ден;
2 .1.2 . вестници и списания със седмична периодичност - до 7 дни от датата на
издаването им;
2 .1 .3.
списания с периодичност - 2 седмици и по-голяма - до 30 дни от датата на
издаването им.
2 .2 . литературата включена в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от дагата на подаване на заявка от Възложителя.
2 .3. литературата невключени в техническата спецификация по процедурата до 30
календарни дни от датата на потвърждаване на ценовата оферта на Изпълнителя
от Възложителя.
3.
че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ литературата и
периодичните издания, свързани с изпълнение на проект BG05M20P001-2.009-0036
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели
- гарант за по-добро бъдеще” на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен
корпус - 1.
4.
съгласие да представи гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора
за обществената поръчка в размер на 2.00% (два процента) от стойността на договора
или 1 616.33лв. /хиляда шестотин и шестнадесет лева и тридесет и три стотинки/.
5.
потвърждение, че оферта му е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в поръчката.
6.
гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената от оферта.

7
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Комисията приема, че предложението за изпълнение ва поръчката на участника
„Агенция пулсар“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ11ИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка 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 Конферентна 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 ь 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.

КОМИСИЯ:

Владими

2. Андрияна Андреева

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НАЛ ИЧ НИТЕ ДАННИ

3. Ива Игнатова.
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в х М РЛ-20-748/12.10.2017?.

ПРОТОКОЛ №2
(продължение на Протокол вх.№ РД-20-720 от 06 октомври 2017г.)
от
11 октомври 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП със
заповед на Зам.-ректора ФМБ 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-21-1294/14.09.2017г. 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, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще'"/код, съгласно
общия терминологичен речник /CPV/: 2221 2000/.
В 09:00 часа на 11 октомври 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис Г № 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:
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”.
Участниците в процедурата са 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 настоящата комисия по протокол вх. №
РД-20-720/06.10.2017г. е публикувано на интернет страницата на Възложителя в рубриката
„Профил на купувача“ на 06.10.2017г.
В залата не присъстват представители на участниците в процедурата, техни
упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
В предходното заседание от 06.10.2017г„ комисията разгледа „Предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на участниците,
които са съобразени с предварително обявените от Възложителя условия във връзка с което
„Ценовите параметри“ на „Левъл Ъп“ ООД, „Доби прес“ ЕООД, „Индекс“ ООД и „Агенция
Пулсар“ ЕООД са допуснати до разглеждане, оценка и класиране.
Ценовите параметри на участниците бяха отворени по реда на тяхното постъпването и
бе оповестено тяхното съдържание, както следва:

I

№
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 09.50ч.
от 15.45ч.
от 16.00ч.
от 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

Владимир Новаков, дои,, д-р Андрияна Андреева и Ива Игнатов подписаха ценовите
параметри на „Левъл Ъп“ ООД, „Доби прес“ ЕООД, „Индекс“ ООД и „Агенция Пулсар“
ЕООД.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закри го заседание.
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
Резултати от разглеждане и оценяване на ценовите оферти на допуснатите
участници:
1. Участникът „Левъл Ъп“ ООД е представил ценови параметри в оригинал по приложения в
документацията образен. Предложението е подписано от управляващия предприятието.
Комисията не установи разминаване между посочените с ци ррл и думи стойности, както и
няма разминаване при умножението на посочените едини :чи 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 ценови параметри з 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 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 офеша 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.
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ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1ШТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с т.8.1. от Описанието на
обществената поръчка, да бъдат отстранени от участие в обществената поръчка
„Левъл Ъп“ ООД, „Доби прес“ ЕООД, „Индекс“ ООД с мотив, че участниците са
представили ценово предложение, което не отговаря на предварително обявените
условия по процедурата, а именно, предложената цената за доставка на литература
/след заявки от Възложителя/ и периодика /регулярно/ по проект BG05M20P0012.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и
преподаватели - гарант за по-добро 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. ^
Комисията няма основание да прави проверка за съотношението на предложената от
участника цена със средна стойност на ценови параметри на останалите участници.
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 съг ласно определения критерий за
оценка най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/ е предложил най-ниска цена.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА КЛАСИРА
УЧАСТНИЦИТЕ; КАКТО СЛЕДВА:
Първо място: „Агенция Пулсар“ ЕООД

"/.

В съответствие с разпоредбите на чл.60 от ППЗОП, комисията ще изготви доклад,
който заедно с протоколите от заседанията на комисията, както и цялата документация по
процедурата ще бъдат предени на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.181, ал.5 от
ЗОП.
Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол /чрез
доклада/ 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.
•;
Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол технически е съставен на 12 октомври 2017г.
КОМИСИЯ:
1. Владимир -Новакспт
2. Андрияна Андреева.
3. Ива Игнатова

■z.
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