Одобрявам: ………………….
Лъчезар Еленков
Директор на Издателство на БАН
„Проф.Марин Дринов“
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 202/12.12.2016 г. на Директора на
Издателство на БАН „Проф.Марин Дринов“, за разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти във връзка със сключен Договор за рамково споразумение с предмет:
„Експониране на пластини за офсетов печат”.
Протокола се състави на основание чл. чл. 93б, ал.3, т.4 от Закона за обществените
поръчки и получена оферта вх.№ 817/07.12.2016 г. от „Булгед” ООД.
На 12.12.2016 година в от 15:00 часа в стая № 102 в Административната сграда на
Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" се откри заседание на комисия в състав:
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”
За участие е подадена една оферта, както следва:
1.
Оферта подадена от участник „Булгед“ ООД, гр.София, с вх. №
817/07.12.2016 г. в 14:44 часа;

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията. Членовете на
комисията, след запознаване с деловодния списък на подадената оферта, подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.
Комисията определи, следния ред за разглеждане на постъпилата оферта:
1. Проверка за съответствие на офертата с изискванията на поканата на Възложителя.
2. Класиране на офертата съгласно правилата на сключеното рамково споразумение.
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Комисията премина към разглеждане на съответствието на офертата с предварително
одобрените от възложителя условия, като се констатира, следното:

1.За участник „Булгед“ ООД, гр.София:
Проверка за съответствие на офертата с изискванията на поканата:
- След извършената проверка бе установено, че офертата на участника отговаря на
условията на покана изпратена на участника.
- Ценовата оферта на участника отговарят на изискванията на възложителя, както и не
са налични аритметични грешки.
Предвид горното, комисията предлага участника да бъде допуснат до класиране.

Участници допуснати до оценка и класиране:
-„Булгед“ ООД, гр.София.
Участника предлага срок за изпълнение на поръчката до 20.12.2017 г.
Участника предлага цена за изпълнение на поръчката от 107 450.00 лева без ДДС,
съобразно лимитните стойности предоставени от Възложителя.

Класиране на допуснатата оферта:
Първо място: участник „Булгед“ ООД, гр.София с предлагана цена от 107 450 лева без
ДДС.
Заседанието се закри в 15.30 часа на 12.12.2016 г., като протокола беше предаден на
възложителя за одобрение и сключване на договор с класирания на първо място участник.
Комисия:
Председател:
Кирил Дойчинов:
Членове:

………………..

1. Светла Ботева
2. Десислава Томчева
3. Веска Балдачка

……………………..
……………………..
……………………..

4. Антоанета Георгиева ……………………..

2

