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На l5.01.20l8г. от 10:00 часа се проведе открито заседаIlие в Заседателната зала

t]tl

<Брикел> ЕА,Щ на комисия назнааIена със Заповед Ns 11/03,01.2018г, в състав:

ПРЕ,ЩСЕЩАТЕЛ: Иван Симеонов Монев-

ЧЛЕНОВЕ:

р-л отдел ,,Търговски"

Кристиан Атанасов Баджаков- Юрисконсулт
2. инrк. Красимира Иванова flимитрова - специаrист ОП

1,

На заседанието на комисията не присъстваха представители

на уrIастниците.

Председателят на комисията прис,гьtlи към отваряне на плика с rIадплIс:
,,Предлагани ценови параметри" от офертата на допуснатия участник, в в обявената
обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "[оставка H:r рлбоr,lIо
облекло (работен костюlll - яке и панталоII, Il зимно работно яке)" - реф.JlЪ l220(){ tt
обяви предлаганата цена, както следва:

Nl

обща
стойност за изпълнеFIие
поръчката в лева без .ЩЩС

Участr.rик

1

,,солид сЕЙФти" Еоо,щ, гр.

стара

IIll

87 368.00

Загора

С това приклtочи публичната част от работата на комисията.
На закрито заседание комисията

пристъпи

къN,I

разглеждане,

оценка и класIlране
с

па офертите, съгласно документацията за участие, на участниците в процедура

предмет: "Щоставка на работно облекло (работен костюм - яке и панталон, Il зIi]rIно
работно яке)" - реф. N9 122004
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. На закрито зас_едание комисията провери и разгледа ценовото предложеIII.Iе ila
участника,,СОЛИД СВИФТИ" ЕООД, гр. Стара Загора
Участник:
Прогнозно стойност
на Възложителя в лв. без ,Щ,ЩС:
98 000.00

Предлояtена стойност от ,.,,СОЛИfl СЕЙФТИ"
ЕОО!, гр. Стара Загора в лв. без !!С:
87 з68.00

При разглеждането на офертата комисията установи, че ценовото предложелIлIе lla
УЧаСТНИКа е ИЗГОТВеНО СЪГЛаСНО ИЗИСКВаНИЯТа На ДОКУМеНТаЦИЯТа За УЧаСТIIИе l] СЪД't,Р)Iiа
всички изис куеv и дан н и.

II. Списък на участниците предложени за отсртаняване.

Няма такива учАстници.

III. Резултати от разглеждането и оценяването IIа допуснатите оферти:
Кратко описание на предлох(ението на участника ,,СОЛИД СЕИФТИ" ItOOff, гр.
С,гара Загора

л!
1.

)

Мярка

HarrMeHoBarrпe

работен костюм - яке
панталон
Зиплно работно яке

и

количество
l268

брой

брой
Общо всичко без

llC

1

l98

Ед. цена

ддс

без

Обlца llcнa
ДДС
1r 814.00

без

33.00

з8.00

IV. Комисията не извърши съпоставяне на ценови предложения по реда
от ЗОП, предвид обстоятелството, че разпоредбата е неприложима.

45 524.00
87 з68.00
,tл. 72, ал. l

V. Извърши оценка и класиране, съгласно условията на документацtiята з0 уrlдgrr.,aпредлох(енията на допуснатите участници:

,,a

Първо място: ,,СОЛИД СЕЙФТИ" ЕООД, гр. Стара Загора
Критерий за оценка на о(lертите е икономически най-изгодна оферта, изразена tll)e,]
най-ниска цена. КлаСирането е извършено съгласно т. 1l от документацията за yltalcTllc l]
обществената поръчка.

Мотиви: Предлаганата от участника цена 87 368.00 лв. е по-tlиска от прогItозпата cToI''iIIoc,t,
98 000100 лв., заложена от Възлоrrtителя. Предлоrкението на учас,[ника отговаря }la
предварително обявените от Възлоrrtителя условия. Класирането е извършено съгласIIо

условията от ,Щокументацията за участие, на база предложената цена за изпълIIеIIие IIа
поръчката е в лева, без !!С и вклIочва всички разходи по изпълнение на поръчката, като lla
първо място е участникът предложил най-нисltа такава по обособената позиция.

!ата на приключване работата на
Комисия:
Председател:

Членове:
Кристиан Бадlкаков....,..
Красимира .Щимитрова

комисI,1ята:

1

5.01 .201 8г.

]

