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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - BAPHA
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО /SO  9001.2008  

9002 Варпа •дул. "Княз Борис I" 77 •  Телефон 052 643 360 * Телефакс 052 643 365 о 'www. ue-varna. hg

ах.М' РД-20-940/14.12.2017г:

ПРОТОКОЛ
от

12 декември 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП
със заповед иа Зам.-ректора ФМБ на ИУ - Варна № РД-06-3952/12.12.2017г. 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 - 
1 554/17.11.2017г. и публикувана в АОП под уникален номер 815520 с предмет 

„Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на 
Икономически университет - Барна" /код, съгласно общия терминологичен речник

/CPV/: 3915 0000/.

В 09:00 часа на 12 декември 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус -  1 
на Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Барна, 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:

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 16.30 часа на 11.12.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в 

Регистъра на обществените поръчки 10 /десет/ оферти в запечатани и непрозрачни 
опаковки, както следва:

1. Кооперация „Банда“ с вх.№ 67.1 ./07.12.2017г. от 16.20ч.
2. „Българска училищна индустрия“ ООД с вх.№ 67.2./11.12.2017г. от 

10.32ч.
3. „Профи трейд“ ЕООД с вх.№ 67.3./11.12.2017т. от 10.35ч.
4. „Лукс доорс“ ЕООД с вх.№ 67.4./11.12.2017г. от 12.30ч.
5. „Лидер конструкт“ ЕООД с вх.№ 67.5./11.12.2017г. от 12.40ч.
6. „Над дизайн“ ЕООД с вх.№ 67.6./11.12.2017г. от 12.43ч.
7. „Планекс“ ЕООД с вх.№ 67.7./11.12.2017г. от !4.30ч.
8. „Мела“ ООД с вх.№ 67.8./1 !.12.2017г. от 15.30ч.
9. „Новел“ ООД с вх.№ 67.9./11.12.2017г. от 15.35ч.
10. „Диор София ЕООД с вх.№ 67.10./11.12.2017г. от 15.50ч.

В залата не присъстват представители на участниците в процедурата, техни 
упълномощени представите чи и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията представи Заповед на Зш.-ректора ..ФМБ“ на ИУ • 
Варна № РД-06-3952/12.12.20!7г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 10 
/десет/ броя оферти от Кооперация „Панда“, „Българска училищна индустрия“ ООД,
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„Профи трейд“ ЕООД, „Лукс доорс“ ЕООД, „Лидер конструкт“ ЕООД, „Над дизайн“ 
ЕООД, „Планекс“ ЕООД, „Мела“ ООД, „Новел“ ООД и „Диор София“ ЕООД, което 
обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП 
към Регистъра на подадените оферти.

Съгласно чл.51. от ал.8 до ал.13 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

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.

О ф ертите бяха отв ор ен и . Ц ен ови те парам етри, бя ха  в зап ечатан и , непрозрачни  
пликове в рамки те на опаковката на оф ертата.

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация" и пликовете с „Ценовите параметри“ па участниците в процедурата.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по 
разг леждане 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 
Кооперация „Панда“, „Българска училищна индустрия“ ООД, „Профи трейд“ ЕООД, 
„Лукс доорс“ ЕООД, „Лидер конструкт“ ЕООД, „Над дизайн“ ЕООД, „Планекс“ ЕООД. 
„Мела“ ООД, „Новел“ ООД и „Диор София“ ЕООД в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията и направи следните констатации:

1. офертата на Кооперация .Л1анлаа по БУЛСТ АТ 000885099, съдържа:
- списъ к  на д о к у м ен ти т е, съдърж ащ и се в оф ертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - гю 

образец /Приложение 2/ (оригинали):
- декларация №1 за лично със тояние 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);

- 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/, подписана от 
председателя и членовете на управителния и контролния съвет на предприятието - по 
образец /Приложение 4/ (оригинал);

-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (оригинал);

-декларация за липс? 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 1-0/ (оригинал).
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- единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от председателя 
и членовете на управителния и контролния съвет на предприятието, деклариращ 
изпълнението на дейност с предмет и обем. идентичен с предмета на поръчката и 
наличие на техническа и професионална способност на участника за изпълнение на 
процедурата (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 
па представената информация в офертата на Кооперация „Панда".

2. офертата на „Българска училищна индустрия“ ООД по БУЛСТАТ 175123092, 
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/ (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 г.6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал);

- 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/. подписани от управителите на предприятието (оригинал);

-декларация за ползване на подизпълнители /основатие 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).

- единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от управителите 
на предприятието, деклариращ изпълнението на дейност с предмет и обем, идентичен с 
предмета на поръчката и наличие на техническа и професионална способност на 
участника за изпълнение на процедурат (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 „Българска училищна индустрия“ ООД.

3. офертата на „Профи трейд“ ЕООД по БУЛСТАТ 107585850, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ {оригинал);
- декларация за съглас ие с текста на договора и за валидността на офертата - по
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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);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия 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).

- единен европейски документ за обществени поръчки, деклариращ изпълнението 
на дейност с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност на участника за изпълнение на процедурата 
(оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовност 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 „Профи трейд“ ЕООД.

4. офертата на „Лукс доог “ ЕООД по БУЛСТАТ 202235650, 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/ (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);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 
пречки за сключване на дот >вор /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 ач.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).

-  еди нен  европейски  д о к у м ен т  за о бщ еств ен и  поръчки, деклариращ  изпълнението
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на дейност с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност на участника за изпълнение на процедурата 
(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 „Лукс доорс“ ЕООД.

5. офертата на „Лидер коьструкт“ ЕООД по БУЛСТАТ 203750968, съдържа:
- списък на документи ге, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение М {оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността 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);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия 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).

- единен европейски документ за обществени поръчки,-деклариращ изпълнението 
на дейност с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност на участника за изпълнение на процедурата 
(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 „Лидер конструкт“ ЕООД.

6. офертата на „Над дизайн“ ЕООД но БУЛСТАТ 203407291. 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/ (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
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/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 

пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 1.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/ (оригинал):

-дек л ар ац и я  за  ползван е на п оди зп ъ л н и тел и  /о сн о в а н и е  ч л .66  ал.1 от ЗО П / - по 
о бр азец  /П р и л ож ен и е 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).

- единен европейски документ за обществени поръчки, деклариращ изпълнението 
на дейност с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност на участника за изпълнение на процедурата 
{оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, вклю чително 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 „Над дизайн“ ЕООД.

7. офертата на ..Планекс“ ЕООД но БУЛСТАТ 813087785. съдържа:
- списък на документи ге, 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/ (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);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия 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, па свързаност с друг участник -основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложе ние 7/ (оригинал);

- декларация за регистрирани з 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).

- единен европейски документ за обществени поръчкч, декларираш изпълнението 
на дейност с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност на участника за изпълнение на процедурата 
(оригинал).
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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 „Планекс" ЕООД.

8. офертата на „Мела“ ООД по БУЛС ГАТ 103107065, сьдържа:
- 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/ {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);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия 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).

- единен европейски документ за обществени поръчки, деклариращ изпълнението 
на дейност с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност на участника за изпълнение на процедурата 
{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, нег ълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Мела“ ООД.

9. офертата на „Новел44 ООД по БУЛСТАТ 103914596, съдържа:
- списък на документи ге, 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/ {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 ".6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ {оригинал)',

- декларации №2 за л и чн о съ стоя н и е на представляващ ите участника за л и п са  на
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пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2-и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/, подписани от управителите 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/ (оригинап).

- единен европейски документ за обществени поръчки, деклариращ изпълнението 
на дейност с предмет и обем, идентичен с предмета на .поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност на участника за изпълнение па процедурата 
(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 ,.Новел“ ООД.

10. офертата на ,,Диор София“ ЕООД по БУЛСТАТ 103810689, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се з 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/ (оригинали);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ап.1-. т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия 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 /Приложел-ие 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 /Приложени*? 10/ (оригинал).

- единен европейски документ за обществени поръчки, деклариращ изпълнението 
на дейност е предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката и наличие на 
техническа и професионална способност па участника за изпълнение на процедурата 
(оригинал).
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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 „Диор София“ ЕООД.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Да бьдаг допуснати до разглеждане на „Предложението за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на 
участниците Кооперация „Панда“, „Българска училищна индустрия“ ООД, 
„Профи трейд“ ЕООД, „Лукс доорс“ ЕООД, „Лидер конструкт“ ЕООД, „Над 
дизайн“ ЕООД, „Планекс ЕООД, „Мела“ ООД, „Новел“ ООД и „Диор София“ 
ЕООД.

/
1. Кооперация „Паида“ с вх.№ 67.1./07.12.2017г. от 16.20ч.

Предложението за изпълнение на поръчката включва компютърни конфигурации 
Intel, LCD монитори, преносими компютри Intel, SWITCH 48 Gigabit Ethernet, 
мултимедиини проектори E>LP, екрани Bi-Of с аксесоари, като характеристиките на 
компоненти са доказани с представени фирмени технически описания на 
производителя на предлагалото оборудване. Участникът декларира, че доставката ще 
бъде безплатна /без транспортно оскъпяване/ на адрес: гр.Варна, бул^Сливница” № 
158-А, Учебен корпус -  3 н^ Икономически университет -  Барна в срок до 20 /двадесет/ 
работни дни от датата на сключване на договора и че гаранционното обслужване на 
компютьрна техника, монитори и мултимедиини проектори ще се извършва на адреса 
на Възложителя: гр.Варна, бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3 на 
Икономически университет - Варна. Потвърждение, че оферта е съобразена с 
изискванията, посочени в документацията за участие б поръчката. Гаранция, че 
участника в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
предоставената оферта.

Комисията не приема, че предложението за изпълнение на поръчката на 
участника Кооперация „Па:ща“, удовлетворява изискванията на Възложителя с мотив 
че предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация на участника не съответства на предмета на настоящата поръчка.

2. „Българска училищна индустрия“ ООД с вх.№ 67.2./11.12.2017г. от 10.32ч.

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

1. че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 40 работни дни, както и че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно 
обзавеждане за нуждите па Икономически университет -  Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 000.00лв. /осемдесет хиляди лева/:
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2. че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, находящи се в гр. Варна:

бул. ’’Княз Борис Г  № 77, Учебен корпус -  1; ' 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул."Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. размери на мебелното обзавеждане, съгласно техническата спецификация 
по процедурата;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройно за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала 
ще изработи от стоманена конструкция с размери на профилите, както са зададени по 
чертеж, и дебелина на метгла 2 мм., боядисани с епоксиполиестерна /прахова/ боя в 
цвят по избор на Възложителя. Металната част, стъпваща на пода, ще е със стъпка 
недраскаща подовата настилка. Плот и лице ще изработ от ламинирано ПДЧ с 
фладерно покритие и дебелина на плоскостт 18 мм. в цвят по избор на Възложителя, 
кант ABS - 2 мм., метални крепежни елементи, скрити сглобки. Маси в кафето ще са с 
хромишран метален крак, като показания във визуализацията, и с верзалитови плотове 
с посочените размери. Всички останали мебели ще са: Бюра с плот и крака от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта 25 мм. в цвят по 
избор на Възложителя, кантове ABS - 2 мм., лице и царга от ламинирано ПДЧ с 
фладерно покритие и дебелина на плоскостта 18 мм. в цвят по избор на Възложителя, 
кантове ABS - 2 мм., метални крепежни елементи, скрити сглобки, протектори за 
предпазване на подовото покритие. Шкафове - корпус и врати от ламинирано ПДЧ с 
фладерно покритие и дебел * на на плоскостта 18 мм. в цвят по избор на Възложителя, 
метални крепежни елементи, скрити сглобки, рафтове от ламинирано ПДЧ с фладерно 
покритие и дебелина на плоскостта 25 мм. с регулируема височина на метални 
рафтоносачи, кантове ABS •• 2 мм. за видимите части и PVC за скритите части; гърбове
- 3 мм. от ламиниран MD1 в цвета на корпуса; дръжки ■ метални с линейна форма; 
метални панти и водачи с зградени демпфери. Столовете ше са с тръбна стоманена 
конструкция /двойно укрепена/, прахово боядисани в цвят по RAL, облегалка и седалка 
от многослойна дървесина с лаково покритие, предпазни тапи на краката за защита на 
подовото покритие, издържливост на натоварване до 120 кг. Плотът за бар и рукванд 
ще е с дебелина 40 мм. и KPL покритие. Бюро за Учебен корпус - 1 ще се изработи в 
съответствие с чертеж „Типово бюро“, а шкафът ще е като модела за Учебен корпус -
3.

5. съгласие да подстави  гаранция, обезпечаваша изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му т.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева/;

6. потвърждение, че офертата е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката;

?. гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Българска училищна индустрия“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

3. „Профи трейд“ ЕО О Д с вх.№ 67.3./11.12.2017г. от 10.35ч.

С предложението за Изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

1. че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 40 работни дни, както и че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно



обзавеждане за нуждите на Икономически университет -  Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 000.00лв. /осемдесет хиляди лева/;

2. че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, находящи се в гр. Варна:

бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1: 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул.'’Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. размери на мебелното обзавеждане, съгласно техническата спецификация 
по процедурата;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройно за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала 
ще изработи от стоманена конструкция с размери на профилите, както са зададени по 
чертеж, и дебелина на метала 2 мм., боядисани с епоксиполиестерна /прахова/ боя в 
цвят по избор на Възложителя. Металната част, стъпваща на пода, ще е със стъпка 
недраскаща подовата настилка. Плот и лице ще изработ от ламинирано ПДЧ с 
фладерно покритие и дебелина на плоскостт 18 мм. в цвят по избор на Възложителя, 
кант ABS - 2 мм. Маси в кафето ще са с хромиран метален крак като показания във 
визуализацията и верзалитови плотове с посочените размери. Всички останали мебели 
ще са: Бюра с плот и крака от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на 
плоскостта 25 мм. в цвят по избор на възложителя, кантове ABS - 2 мм., лице и царга от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта 18 мм. в цвят по избор 
на възложителя, кантове ABS - 2 мм. Шкафове - корпус и врати от ламинирано ПДЧ с 
фладерно покритие и дебелина на плоскостта 18 мм. в цвят: по избор на възложителя, 
рафтове от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебел ша на плоскостта 25 мм. с 
регулируема височина на рафтоносачи; кантове ABS - 2 мч. за видимите части и PVC 
за скритите части; гърбове - 3 мм. от ламиниран MDF в цвета на корпуса; дръжки - 
метални с линейна форма; панти и водачи с вградени демпфери. Столовете ще са с 
тръбна стоманена конструкдия (двойно укрепена), прахово боядисана в цвят по RAL, 
облегалка и седалка от многослойна дървесина с лаково покритие, тапи на краката, 
издръжливост на натоварване до 120 кг. Плотът за бар и рукванд ще е с дебелина 40 
мм. и HPL покритие. Бюро за Учебен корпус - 1 ще се изработи в съответствие с чертеж 
"Типово бюро", а шкафът е като модела за Учебен корпус 3::

5. съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му т.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева/;

6. потвърждение, че офертата е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие d поръчката;

7. гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Профи трейд“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

i

4. „Лукс доорс“ ЕООД с вх.№ 67.4./11.12.2017г. от 12.30ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация участникът декларира:
I. че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 

нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 40 работни дни. както и че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно
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обзавеждане за нуждите на Икономически университет -  Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 000.00лв. /осемдесет хиляди лева/:

2. че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, находящи се в гр. Варна:

бул. "Княз Борис Г' № 77, Учебен корпус -  1;. 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. размери па мебелното обзавеждане, съгласно техническата спецификация 
по процедурата;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройно за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала 
ще изработи от стоманена конструкция с размери на профилите както са зададени по 
чертеж и дебелина на метала 2мм., боядисани в цвят по избор на Възложителя. 
Металната част стъпваща н ■ пода ще е със стъпка недраскаща подовата настилка. Плот 
и лице ще изработ от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта 
18 мм. в цвят по избор на Възложителя, кантове ABS - 2мм. Маси в кафето ще са с 
хромиран метален крак като показания във визуализацията и верзалитови плотове с 
посочените размери. Всички останали мебели ще са: Бюра с плот и крака от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта 25 мм. в цвят по избор 
на Възложителя, кантове ABS - 2 мм., лице и царга от ламинирано ПДЧ с фладерно 
покритие и дебелина на плоскостта 18 мм. в цвят по избор на Възложителя, кантове 
ABS - 2 мм. Шкафове - корпус и врати от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и 
дебелина на плоскостта 18 ьм. в цвят по избор на Възложителя, рафтове от ламинирано 
ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта 25 мм. с регулируема височина на 
рафтоносачи; кантове ABS 2 мм за видимите части и РУС за скритите части: гърбове - 
3 мм. от ламиниран MDF в ттвета на корпуса; дръжки - метални с линейна форма; панти 
и водачи с вградени демпфери. Столовете ще са с тръбна стоманена конструкция 
(двойно укрепена), прахово боядисана в цвят по RA1;, облегалка и седалка от 
многослойна дървесина с лаково покритие, тапи на краката, издържливост на 
натоварване до 120 кг. Плотът за бар и рукванд ще е с дебелина 40мм и HPL покритие. 
Бюро за Учебен корпус 1 me се изработи в съответствие е чертеж „Типово бюро*4;, а 
шкафът е като модела за Учебен корпус 3.

5. ст^гласие да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойност а му т.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева/;

6. потвърждение, че офертата е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие т* поръчката;

7. гаранция, че е в съ сто я н и е д а  изпълни качествено поръчката в пълно  
съ отв етств и е с п р едостав ен ата  оферта.

I
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„Лукс доорс4' ЕООД. удовлетворява изискванията на Възложителя.

5. „Лидер конструкт“ ЕООД с вх.№ 67.5./11.12.2017г. от 12.40ч.

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

1. че ще израбс и, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация е
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срок от 40 работни дни, както и че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно 
обзавеждане за нуждите на Икономически университет . -  Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 000.00лв. /осемдесет хиляди лева7;

2. че ще доставя безплатно /без гранспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, находящи се в гр. Варна:

бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1; 
ул.”Евлоги Георгиев” №> 24, Учебен корпус -  7:. 
бул.’’Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. при размери на мебелното обзавеждане, съгласно техническата 
спецификация по процедурата липсват вид и размер по т.9.3. Шкаф, т.9.4. Шкаф, т.9.5. 
Гардероб, т.9.6. Поставка за за компютър, 10.1. Бюро преподазагел.;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройно за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала 
ще изработи от стоманена конструкция с размери на профилите, както са зададени по 
чертеж и дебелина на метана от 2 мм., боядисани в цвят по избор на Възложителя. 
Металната част стъпваща на пода ще е със стъпка ненадраскваща пода. Плот и лице ще 
изработи от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта от 18 мм., 
в цвят по избор на Възложителя, кантове ABS с дебелина от 2 мм. Маси в кафето ще са 
с хромиран метален крак като показания във визуализацията и верзалитови плотове с 
посочените размери. Всич. и останали мебели ще са: »Siopa с плот и крака от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта от 25 мм. в цвят по 
избор на Възложителя. Кантове ABS с дебелина от 2 мм., лице и царга от ламинирано 
ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостите от 18 мм, в цвят по избор на 
Възложителя, кантове ABS с дебелина от 2 мм. Шкафове - корпус и врати от 
ламинирано ПДЧ е фладерно покритие и дебелина на плоскостта от 18 мм., в цвят по 
избор на Възложителя, рафтовете са от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и 
дебелина на плоскостта от 25 мм., с регулируема височина на рафтоносачите. 
Кантовете са ABS с дебелина от 2 мм. за видимите части и PVC за скритите части. 
Гърбовете са 3 мм от ламиниран MDF в цвета на корпуса. Дръжките са метални с 
линейна форма. Пантите и у одачите са с вградени демпфери.. Столовете ще са с тръбна 
стоманена конструкция /дзойно укрепена/, праховобоядисана в цвят по RAL. 
Облегалката и седалката са от многослойна дървесина, с лаково покритие, с тапи на 
краката. Издръжливост на натоварване до 120 кг. Плотът за бар и рукванд ще е с 
дебелина 40 мм и HPL покритие. Бюро за Учебен корпус - 1 ще се изработи в 
съответствие с чертеж „типово бюро”, а шкафът ще е като модела за Учебен корпус - 3.

5. съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му т.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева/';

6. потвърждение, че офертата е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката;

7. гаранция, че е в съ стоя ни е да изпълни  к ачеств ено поръчката в пълно  
съ ответстви е с п р едоставен ата  оф ерта.

Комисията не приема, че предлож ението за изпълнение на поръчката на участника 
..Лидер конструкт“ ЕООД. удовлетворява изискванията на Възложителя с мотив че 
участникът е представил oqbepra. която не отговаря на предварително обявените 
условия по процедурата в частта Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация -  липса на предложение на вид и размер по 
т.9.3.. т.9.4., т.9.5., т.9.6. и т. 10.1.
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6. „Над дизайн“ ЕООД с вх.№ 67.6./11.12.2017г. от 12.43ч.

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

1. че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 40 работни дни, както и че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно 
обзавеждане за нуждите на Икономически университет -  Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца от сключване на дого: г>ра за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 000.00лв. /осемдесет хиляди лева/;

2. че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, чаходящи се в гр. Варна:

бул. ”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1; 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. размери на мебелното обзавеждане, съгласно техническата спецификация 
по процедурата;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както .следва:
Бюро двойно и бюро тройно за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала 
ще изработи от стоманена онструкция с размери на профилите, както са зададени по 
чертеж и дебелина на метала от 2 мм., боядисани в цвят по избор на Възложителя. 
Металната част стъпваща на пода ще е със стъпка ненадраскваща пода. Плот и лице ще 
изработи от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта от 18 мм., 
в цвят по избор на Възложителя, кантове ABS с дебелина от 2 мм. Маси в кафето ще са 
с хромиран метален крак като показания във визуализацията и верзалитовн плотове с 
посочените размери. Всички останали мебели ще са: Бюра с плот и крака от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта от 25 мм. в цвят по 
избор на Възложителя. Кантове ABS с дебелина от 2 мм., лице и царга от ламинирано 
ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостите от 18 мм., в цвят по избор на 
Възложителя, кантове ABS с дебелина от 2 мм. Шкафове - корпус и врати от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта от 18 мм., в цвят по 
избор на Възложителя, pi- Атовете са от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и 
дебелина на плоскостта от 25 мм., с регулируема височина на рафтоносачите. 
Кантовете са ABS с дебелина от 2 мм. за видимите части и PVC за скритите части. 
Гърбовете са 3 мм. от ламиниран MDF в цвета на корпуса. Дръжките са метални с 
линейна форма. Пантите и водачите са с вградени демпфери. Столовете ще са с тръбна 
стоманена конструкция /двойно укрепена/, праховобоядисана в цвят по RAL.. 
Облегалката и седалката са от многослойна дървесина, с лаково покритие, с тапи на 
краката. Издръжливост на натоварване до 120 кг. Плотът за бар и рукванд ще е с 
дебелина 40 мм и HPL покритие. Бюро за Учебен корпус 1 ще се изработи в 
съответствие с чертеж „типово бюро”, а шкафът ще е като модела за Учебен корпус 3.

5. съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му т.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева/;

(,. потвърждение, че офертата е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката;

7. гаранция, че е в съ стоя н и е д а  изпълни качествено поръчката в пълно  
съ о тв етств и е с п р едостав ен ата  оф ер та.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Над дизайн“ ЕООД. удовлетворява изискванията на Възложителя.
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7. „Планекс“ ЕООД с вх.№ 67.7./11Л2,2017г. от 14.30ч.

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

\. че ще изработл, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 40 работни дни, както и че ще изработи, достави но заявка и монтира мебелно 
обзавеждане за нуждите на Икономически университет -  Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 000.00лв. /осемдесет хиляди лева/;

2. че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, иаходящи се в гр. Варна:

бул. ’'Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1; 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2'; . 
бул.”Сливниц ■” № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. размери на мебелното обзавеждане, съгласно техническата спецификация 
по процедурата;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройно за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала 
ще изработи от ПДЧ 18мм. Металната част, стъпваща на пода, ще е със стъпка 
недраскаща подовата настилка. Плот и лице ще изработи от ПДЧ 18 мм. Маси в кафето 
ще са на метален крак и верзалитов плот. Всички останали мебели ще са: Бюра с плот и 
крака от ПДЧ 25 мм. Шкафове - корпус и врати от ПДЧ 18 мм. Столовете ще са с 
тръбна стоманена конструкция /двойно укрепена/7, прахово боядисани в цвят по RAL, 
облегалка и седалка от многослойна дървесина с лаково пс. критие, предпазни тапи на 
краката за защита на подовото покритие, издържливост ш натоварване до 120 кг. 
Плотът за бар и рукванд ще е с дебелина 40 мм. и IIPL покритие. Бюро за Учебен 
корпус - 1 ще се изработи от ПДЧ 25 мм. за плот и крака, всички останали детайли са 
от ПДЧ 18 мм., а шкафът от ПДЧ 18 мм.

5. съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му т.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева/.

6. потвърждение, че офертата е съобразена с * изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката.

7. гаранция, че е в съ стоя н и е д а  изпълни  к ачествено поръчката в пълно  
съ ответствие с п р едостав ен ата  оф ерта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Планекс“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

8. № ?ла“ ООД с вх,№ 67.8./11.12.2017г. от 15.30ч.

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

I. че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 40 работни дни, както и че иде изработи, достави по заявка и монтира мебелно 
обзавеждане за нуждите на Икономически университет — Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца ог сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 000.00лв. /осемдесет хиляди лева7:
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2. че ще доставя безплатно /без гранспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, находящи се в гр. Варна:

бул. '’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус — 1; ' 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул.”Сливниц<Г № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. при размерите на мебелното обзавеждане, съгласно техническата 
спецификация по процедурата по т.1.3. Поставка за компютър при зададени размери 
250х550/Н50 участникът оферира 250x55011750, по т.3.5. Маса при зададени размери 
1100х700/Н750 участникът оферира 1200х700Н750, по т.4.2. Помощно бюро шкаф при 
зададени размери 1200х500/Н750 участникът оферира 1600x50011750. по т.4.6. 
Поставка за компютър при зададени размери 250х550Ш50 участникът оферира 
250х550Н750, по т.5.3. Бюро преподавател при зададе ви размери 1800х700/Н750 
участникът оферира 1200х700Н750, по т.6.7. Поставка ?а компютър при зададени 
размери 250х550/Н50 участникът оферира 250х550Н750, по т.7.7. Поставка за 
компютър при зададени размери 250х550/Н50 участникът оферира 250х550Н750, по 
т.8.7. Поставка за компютър при зададени размери 250x550/1150 участникът оферира 
250х550П750, по т.9.6. Поставка за компютър при зададени размери 250х550/Н50 
участникът оферира 250х550Н750, по т. 12.5. Поставка за компютър при зададени 
размери 250х550/Н50 участникът оферира 250х550Н750, по т. 18.3. Бюро преподавател 
при зададени размери 1800х700/Н750 участникът оферира 1800x50011750, по т. 19.3. 
Бюро преподавател при зададени размери 1800x700/11/50 участникът оферира 
1800х500Н750. по т.20.4. Стол при зададени размери 470х430/Н820 и седалка с Н460 
участникът оферира 475х535/Н810 и седалка с Н465, по т.21. Бюро при зададени 
размери 1400х700/Н750 участникът оферира 1400х500Н750;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройж за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала, 
ще изработи от пдч с м ;ламиново покритие, плотове с дебелина 25мм., царги, 
страници и рафтове с дебелина 18мм. Бюра двойни и трогни - изработени от метален 
профил (Конструкция) както следва: крака ЗОхЗОмм., горна рамка квадратна с профил 
бОхЗОмм., втрешни крепежни елементи от профил 25х25мм, Всички метални елементи 
ше са прахово боядисани в черен цвят. Металната част, стъпваща на пода, ще е със 
стъпка минипинго. Плот и лице ще изработи от плоскости с меламиново покритие 
/дървесни декори/, производител Кроношпан. Маси в кафене - метална квадратна 
основа в цвят инокс, в кобкнация с верзалитови плотове из размер. Всички останали 
мебели - Бюра с плот и крака от плоскости с меламиново покритие /дървесни декори/, 
производител Кроношпан. Шкафове - корпус и врати от плоскости с меламиново 
покритие /дървесни декори/, производител Кроношпан. Столове - посетителски стол с 
черна стоманена рамка, овален профил 15х30мм. с дебелина 1,2мм., протектори на 
краката за защита на всички видове настилки, декоративни капаци на седалка и 
облегалка, тапицирана облегалка и седалка с дамаска в черен цвят, опция за 
подлакътници и масичка. Плотът за бар и рукванд - плоскости с дебелина 25мм. 
облепени с ламинат HPL и кант от масив бук. Бюро за Учебен корпус - 1 - плоскости с 
меламиново покритие /дървесни декори/, производител Кроношпан, страници и плот 
25мм. Останалите детайли- плоскости с меламиново покритие /дървесни декори/ с 
дебелина 18мм и шкаф- плоскости с меламиново покритие /дървесни декори/, 
производител Кроношпан.

5. съгласие да п ; сдстави гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му т.е. 4 000.00лв. /четири хил.зди лева/.
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6. потвърждение- че офертата е съобразена е изискванията, посочени в 
документацията за участие ь поръчката.

7. гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответст вие с предоставената оферта.

Комисията не приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Мела“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя с мотив че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по 
процедурата в частта Предложение за изпълнение на п- ръчката в съответствие с 
техническата спецификации -  несъответствие на предложението по т. 1.З., т.3.5., т.4.2., 
Т.4.6., т.5.3., т.6.7., т.7.7., т.8.7., т.9.6.. т.11.6., т.12.5., т.18.3„ т.19.3., т.20.4. и т.21.

9. „Ь(,*вел“ ООД с вх„№ 67.9./11.12.2017г. от !5.35ч.

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

1. че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 15 работни дни, както и че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно 
обзавеждане за нуждите на Икономически университет -  Варна невключено в 
техническата спецификация, в срок от 15 работни дни/ ь рамките на 12 /дванадесет/ 
месена от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 ООО.ООлв. /осемдесет хиляди лева/:

2. че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, паходящи се в гр. Варна:

бул. "Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1; < . 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул.''Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3;;

3. размери на мебелното обзавеждане, съгласно техническата спецификация 
по процедурата;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройно : а учебни зали, както и модули маса в заседателна зала ще 
изработи от стоманена конструкция с размери на профилите както са зададени по чертеж и 
дебелина на метала 2 мм., бояд исани в цвят по избор на възложителя. Металната част стъпваща 
на пода ще е със стъпка ...-драскаща подовата настилка. Плот и лице ще изработи от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта 18 мм. в цвят по избор на 
възложителя, кантове ABS - 2 мм. Маси в кафето ще са с хромиран метален крак като 
показания във визуализацията и верзалитови плотове с посочените размери. Всички останали 
мебели ще са: Бюра с плот и крака от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на 
плоскостта 25 мм. в цвят по избор на възложителя, кантове ABS - 2 мм., лице и царга от 
ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и дебелина на плоскостта 18 мм. в цвят по избор на 
възложителя, кантове ABS - 2 мм. Шкафове - корпус и врати от ламинирано ПДЧ с фладерно 
покритие и дебелина на плоскостта 18 мм. в цвят по избор на възложителя, рафтове от 
ламинирано ПДЧ с фладерьп покритие и дебелина на плоскостта 25 мм. с регулируема 
височина на рафтоносачи: кантове ABS - 2 мм. за видимите части и PVC за скритите части; 
гърбове - 3 мм. от ламиниран MDF в цвета на корпуса; дръжки - метални с линейна форма; 
панти и водачи с вградени дег>.ифери. Столовете ще са с тръбна стоманена конструкция (двойно 
укрепена), прахово боядисана в цвят по RAL, облегалка и седалка от многослойна дървесина с 
лаково покритие, тапи на краката, издръжливост на натоварване до 120 кг.. Плотът за бар и 
рукванд ще е с дебелина 40 мм. и HPL покритие. Бюро за Учебен корпус - 1 ще се изработи в 
съответствие с чертеж "Типово бюро", а шкафът ще е като модела за Учебен корпус 3.
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5. съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му т.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева/.

6. потвърждение, че офертата е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката.

7. гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение ,на поръчката на участника 
„Новел“ ООД, удовлетворят изискванията на Възложителя.

10. „Диор София“ ЕООД с вх.№ 67.10./11.12.2017г. о г 15.50ч.

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:

j . че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно обзавеждане за 
нуждите на Икономически университет -  Варна съгласно техническата спецификация в 
срок от 40 работни дни, както и че ще изработи, достави по заявка и монтира мебелно 
обзавеждане за нуждите на Икономически университет -  Варна невключено в 
техническата спецификация в срок от 20 работни дни/ в рамките на 12 /дванадесет/ 
месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване 
на финансовия ресурс от 80 СОО.ООлв. /осемдесет хиляди лева/;

2. че ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ заявеното мебелно 
оборудване франко адреси, находящи се в гр. Варна:

бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1; 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус ~ 2.; 
бул.’’Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3;

3. размери на мебелното обзавеждане, съгласно ( етническата спецификация 
по процедурата;

4. че ще изработи мебелното обзавеждане, както следва:
Бюро двойно и бюро тройно за учебни зали, както и модули за маса в заседателна зала ще 
изработи от стоманена конструкция с размери на профилите както са зададени по чертеж и 
дебелина на метала 2мм., боядисани в цвят сиво. Металната част стъпваща на пода ще е със 
стъпка недраскаща подовата настилка. Плот и лице ще изработи от ПДЧ с фладерно покритие и 
дебелина на плоскостта 18мм., кантове ABS - 2 мм. Маси в кафето ще са с хромирани метални 
крака като показания на визуализацията и верзалитови плотови с посочените размери. Всички 
останали мебели ще са: бюра с плот и крака от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие и 
дебелина на плота 25 мм., канчове ABS - 2 мм. Шкафове - корпус и зрати от ламинирано ПДЧ с 
фладерно покритие и дебелина на плоскостта 25 мм. с регулируема височина на рафтоносачи. 
кантове ABS - 2 мм. за видимите чети и PVC за скритите части: гърбове -  3 мм. от ламиниран 
MDF в цвета на корпуса: дръжки- метални с линейна форма; панти и водачи с вградени 
демпфери. Столовете ще са с тръбна стоманена констукциу (двойно укрепрна), прахово 
боядисана в цвят no RAL , облегалка и седалка от многослойна дървесина с лаково покритие, 
тапи на краката, издръжливост на натоварване до 120 кг. Плотът за бар и рукванд ще е с 
дебелина 40 мм. и HPL покр( - ие. Бюро за Учебен корпус - ! ше се изработи в съответствие с 
чертеж „Типово Бюро”, а шкафът е като модела на Учебен корпус - 3.

5. съгласие да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 
в размер на 5% от стойността му г.е. 4 000.00лв. /четири хиляди лева7.

6. потвърждение, че офертата е съобразена е изискванията, посочени в 
документацията за участие з поръчката.

7. гаранция, че е в съ стоя н и е д а  изпълни качествено поръчката в пълно  
съ отв ет ств и е с п р едоставен ата  оф ерта.
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Комисията приема, че предложението за изпълнение ла поръчката на участника 
.,Диор София“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. На основани чл.Ю7, т.2, буква „а“ от ЗОП, да бъдат отстранени от 
участие в обществената поръчка:

1.1. Кооперация „Панда“ с мотив, че е представил оферта, която не отговаря 
на предварително обявените условия по процедурата, а именно, че 
предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация на участника не съответства на предмета на 
настоящата поръчка.

1.2. „Лидер конструкт“ ЕООД с мотив че участншсьт е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия по процедурата в 
частта Предлог ..ние за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация -  липса на предложение на вид и размер по 
т.9.3., т.9.4., т.9.5 . т.9.6. и т.10.1.

1.3. „Мела“ ООД с мотив че участникът е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените услови» по процедурата в частта 
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация -  несъответствие на предложението по т.1.3., т.3.5., т.4.2., 
т.4.6., т.5.3., т.6.7.„ т.7.7., т.8.7., т.9.6., т.11.6., т.12.5., т.18.3., т.19.3., т.20.4. и 
т.21.

2. Да бъдат допуснати до разглеждане, <членка и класиране на 
„Ценовите параметри“ ня участниците „Българска учи лищна индустрия“ ООД. 
„Профи трейд“ ЕООД, гЛукс доорс“ ЕООД, „Над дизайн“ ЕООД, „Планекс“ 
ЕООД, „Новел“ ООД и „Дчор София“ ЕООД.

3. „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 19 декември 2017г. на заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване.

4. 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 ча съобщение в Профила 
на купувача на Възложителя.
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