ПРОТОКОЛ №1
за отваряне на подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП (публично състезание) с предмет:

„Доставка на хартии за офсетов и дигитален печат“
В изпълнение на Заповед № 200 от 07.12.2016 г. на Директора на Издателство на БАН
„Проф.Марин Дринов”, комисия в състав:
Председател:
Кирил Бойков Дойчинов
Правоспособен юрист,
Външен експерт към Агенция по обществени поръчки с ид.№ ВЕ-164
от списъка с експерти по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП
членове:
1. Светла Методиева Ботева
Ръководител отдел „Печат и довършителни процеси”
2. Десислава Войнова Томчева
Ръководител звено „Книговезница”
3. Веска Иванова Балдачка
Организатор „Работа с клиенти”
4. Антоанета Александрова Георгиева
„Технолог”
Резервен член:
Андриана Кирилова Иванова
Отчетник „Планиране на материали”
Се проведе на 07.12.2016 година от 13:00 часа в Заседателната зала на етаж 2 в сградата на
Издателство на БАН „Проф.Марин Дринов“ открито заседание за отваряне на подадените за
участие в горепосочената процедура оферти.
Комисията заседава в редовен състав.
I. Обща информация
Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП започна работа след получаване на представените оферти
и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от директора на Издателство на БАН „Проф.Марин
Дринов“ оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хартии за офсетов и дигитален печат“

В определения в обявлението за обществената поръчка час, за отваряне на постъпилите
оферти за участие не присъстваха представители на участници или на средствата за масово
осведомяване.
Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения и запозна
членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение за работата й.
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Комисията констатира, че за участие е подадена 1 (една) оферта. Председателят на
комисията оповести подателя, часа и входящия номера на офертата за участие в процедурата,
постъпила в деловодството по реда на входирането им, както следва:
1. Участник №1 – „Ема” ООД, гр.София с вх. № 815 от 06.12.2016 г. в 16:20 часа;

След получаване на протокола по чл. 48 от ППЗОП и списъка с участниците всички членове
на комисията попълниха и представиха на възложителя декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от
ЗОП.
II. Резултати от работата на комисията
Отваряне на офертите
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка и оповести
нейното съдържание по рeда на постъпване и провери за наличието на документи за годност,
подбор и оферта и непрозрачна опаковка с ценово предложение от която, констатира
следното:
1.
Участник №1 – „Ема” ООД, гр.София е представил оферта в опаковка със
съответните надписи, съдържаща информация относно личното съсътояние и подбор, оферта
за изпълнение и непрозрачен плик с „Предлагани ценови параметри“.

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“ от офертата. С горните действия приключи и публичната
част от заседанието на комисията.
Заседанието продължи при затворени врати.
III. Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, съдържащи се в опаковката на допуснатите участници подали
оферта за участие в откритата процедура, по реда на постъпването им в деловодството на
Възложителя.
От извършената проверка комисията констатира следното:
1. За Участник №1 – „Ема” ООД, гр.София:
От прегледа на представените документи и информация се констатира, че участникът
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за
подбор в процедурата.
На основание направените констатации комисията взе единодушно:
РЕШЕНИЕ№1
Допуска до разглеждане на офертата Участник „Ема” ООД, гр.София.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на допуснатите до този етап
участници, при което установи следното:
За Участник №1 – „Ема” ООД, гр.София:
При разглеждане на техническото предложение на „Ема” ООД, гр.София по реда на 2чл. 57,

ал. 2 във вр. чл. 56, ал. 2 от ППЗОП за изпълнение предмета на обществената поръчка,
комисията установи наличието на:
Техническото предложение на участник „Ема” ООД, гр.София отговаря изцяло на
изискванията на Възложителя,оферирани са всички изискани видове хартия, представени са
мостри и сертификати за качество от производител, както и мостри.
С оглед гореизложеното, Комисията реши да допусне участник „Ема” ООД, гр.София до
отваряне на ценовите предложения по процедурата.
Работата на комисията приключи в 14.00 часа на 07.12.2016 г. Председателят на Комисията
закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на Пликове с
надпис „Предлагани ценови парамегтри” на 12.12.2016 г. в 13:00 часа в заседателната зала в
сградата на Издателство на БАН „Проф.Марин Дринов”. Също така Председателят на
комисията определи, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да
бъде публикувано в профила на купувача, съгласно чл. 57, ал.7 от ЗОП.

Комисия в състав:
Председател:
Кирил Дойчинов:
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Членове:
1. Светла Ботева
2. Десислава Томчева
3. Веска Балдачка
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4. Антоанета Георгиева ……………………..
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