ПРОТОКОЛ № 2
На 12.12.2016 г. в 13:00 часа в заседателната зала в сградата на Издателство на БАН
„Проф.Марин Дринов” 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 открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в
процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хартии за офсетов и
дигитален печат“
В указаният час, в заседателната зала в сградата на Издателство на БАН „Проф.Марин
Дринов” не присъстваха представители на участниците в процедурата.
I. Отваряне на ценовите оферти.
Преди отваряне на ценовите предложения председателят на комисията съобщи, че
офертите, които не отговарят на изискванията на Възложителя, няма да бъдат отворени.
Комисията удостовери, че пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на
всички допуснати участници в процедурата са с ненарушена цялост. След извършване на
предходното председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис
„Предлагани ценови параметри” на допуснатите до оценка участници.
Комисията оповести предлаганите цени, както следва:
1.Участник „Ема” ООД, гр.София предлага цена за изпълнение на предмета на
поръчката в размер на 151 054,20 лева без ДДС .

След отваряне на ценовите оферти, бе закрито, откритото заседание на комисията и
работата й продължи на закрито заседание.
Комисията пристъпи към проверка за съответствие на ценовите предложения с
предварително обявените от Възложителя условия, при която установи, че ценовото
предложение на допуснатия участник е изготвено съобразно указанията на документацията за
участие и изискванията на Възложителя.
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II. Класиране съобразно критерия „Най-ниска цена”
До класиране на ценовото предложение в настоящата процедура се допуска следния
участник:
1. „Ема” ООД, гр.София, с предложена цена от 151 054,20 лева без ДДС .

IV. Класиране.
Въз основа на комплексната оценка, комисията предлага на възложителя
следното класиране:
Първо място: „Ема” ООД, гр.София, с предложена цена от 151 054,20 лева без ДДС .
С оглед извършеното класиране на офертите на участниците, Комисията предлага на
Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.
С настоящите действия работата на комисията за разглеждане на офертите приключи на
12.12.2016г. в 13:30 часа, като се изготви и доклад отразяващ всички действия на органа по
оценка, които бяха предадени на Възложителя за постановяване на административен акт по
реда на ЗОП.

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

……………………..
……………………..
……………………..

4. Антоанета Георгиева ……………………..
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