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3аличено нл. 2 от 33,[1!

от заседание на комисия, назначена оъо заповед ):[о Рд-10-1'62/17 .о8.2017г. на.(иректора на 1|{
{[€''Ёлхово''

!нес 17.08.2017г в 11:00 ч. в ад!{иниотр ативната ограда на тп дгс ,,Ёлхово'' се проведе
заседание на комисия' назначена със заповед на ,{иректора на 1[{ .{[€"Ёлхово'' в състав:
[1редоедател: ин:т<. *ивко €отиров _ лесниней при ?[{ '{[€,'Блхово,,9ленове: 1. !имитър {имитров _ }орист

2. (тоянка |]енева счетоводител при !|{ {[€''Блхово,'
3. инхс' йзабела 14ванова леоничей при 1[| ![€''Блхово''
4. !а;лина 1{апралова _ лесниней при 1[{ {[€"Блхово''

€ъс задана получаване' разгле:т(дане' оценка и класиране на поотъпилите оферти в 11роцедра за
възлагане на обществена поръчка нрез събиране на оферти о обява по реда на глава {|!1 от
3Ф|{, с предмет : ''14збор на доставчик на постелен инвентар' покривки' завеси и др. за ну)|(дите
на }Фй![1 !|1 тп дгс Ёлхово", открита с обява }гч 5131.07.2017г.

€лед полунаване на регистъра с входираните оферти, преди започване на своята работа
всички членове на комисията подписаха декларация за липса на оботоятелствата по чл.103,ал.1
от 3Ф[1- \

1(омисията констатира, че в първоначално указания краен срок за подаване на офертите -
10.08.2017г. до 17:00 ч. са постъпили две оферти от:

1. ,,(велсен" БФФ,{, гр.[|ловдив - с входящ }{эА(!-09-274110.08.2017г., в 1]:34ч.,
чрез куриер

2. ,,Ёева'' ФФ{, гр.Ёлхово - с входящ !\о Асд-о9-277|10.08.2017г., в 16:45ч., лично
Б удъл:тсения до 16.08.2017г. 17:00 н. срок е постъпила една оферта от:

3. Б1 ,,Бехи Бехиде {ау:пева'', гр.{аоково - с входящ мАсд-09-284/15.08'2017г.,
в 13:11ч., чрез куриер

Ёа заседанието не приоъстваха представители на участниците' оредотвата за масово
осведомяване и др. лица.

1{омисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъ11ване, за да
провери да1]и са предотавени всички изискуеми документи и дали отговарят на изиокванията
посочени от Бъзло>кителя.

(аттдидат !\!1: .'€ве>т<ен'' БФФ!, гр.|{лов.'" - .'''""'та констатира' не офертата е
подадена в срок' в запечатана непрозрачна опаковка с ненару1пена цялост. ||редседателят на
комисията отвори опаков|{ата и оповести нейното съдържание:

- Фферта _ [{рило:кение !\го 1

- |1редложение за и3пълнение на поръчката - |{риложение }'[о 2
- !екларация за липоа на обстоятелотва по чл. 54, ыч!'т.1-5 и7 от 3Ф[{ - |1риложение

мз
- !екларашия по чл. 55, ал.1, т.1 от 3Ф|{ _ |1рило:кение }\! 4
- !етс.парация по чл. 66, ал. 1 от 3Ф[{ _ |1рило>л<ение }\о 5_ 1{еново предло)кение за изпълнение на поръчката - |[рило:тсение 1\я 6



(

|1редседателят на комиоията обяви ценовото предло)кение на ,,€ве:кен'' воод,
гр.|{ловдив в размер на 1541,00 лв /хиляда петототин четиридесет и един лева./ без ,[{А6. Боинки
членове на комисичта подписаха ценовото предложение на участника.

1(оптисията извър1ши проверка за съответствие на представените документи с кри'|ериите
за подбор, съобразно изискванията посочени в документацията за участие в процедурата'

(омиоията единоду1пно ре1ши, че участникът е представил воички изискуе{!1и от
Бъзло:кителя док}ъ(енти. €ъщият отговаря на поотавените от Бъзлоэкителя изисквания.

1(андидат ]Ф2: ,,Ёева" ФФ,{, гр.Блхово - комиоията констатира, не офертата е подадена в
срок' в запечатана непрозрачна опаковка с ненару1пена цялост. [{редоедателят на комисията
отвори опаковка'1а и оповес ги нейното съдър)кание:

- Фферта _ |{рилоясение }',[я 1

- |1редло:кение за изпълнение на поръчката - [{риложение )тгэ 2
- ,{екларация за липоа на оботоятелотва по чл. 54' а::.1, т.1-5 и 7 от зоп - [|рилоясение

]ч{ч 3
_ .{екларация по чл. 55, ал'1, т.1 от 3Ф|[ - |1риложение )т[о 4
- .(екларация по нл. 66, ал. 1 от 3Ф|{ - |{рило>кение },[о 5
- 1{еново предложение за изгтълнение на поръчката - |1риложение -}..[э 6
- |{роект на !оговор - |{риложение 3т[о 7
11редоедателят на комиоията обяви ценовото предло)1{ение на ,,Ёева'' ФФ.{, гр.Блхово, в

размер на 1443'40 лв |хитляда четиристотин четиридеоет и -[ри лева и четиридеоот стотинки/ без

,{!€. Бсинки членове на комиоията подпиоаха ценовото предложение на учаотника.
1(омисията извър1пи проверка за съответотвие на предотавените документи с критериите

за подбор, съобразно изискванията посочени в документацията за учаотие в процедурата.
1(омисията единоду1пно ре1пи' че участникът е представил всички изиокуеми от

Бъзложителя документи. €ъщият отговаря на поставените от Бъзложителя изисква11'1я.

1(андидат ]т|р3: Б1 
',Бехи 

_ Бехиде 9аутпева", гр.{асково - комиоията констатира, че
офертата е подадена в орок, в запечатана непрозрачна опаковка о ненару1пена цялост.
[|редседателят на комиоията отвори опаковката и оповести нейното съдър)кание:

- Фферта * |{рило:т<ение ]',]'р 1 \
- [1редло:кение за изпълнение на поръчката - |{рилоятение 3:[о 2
- .{екларация за липса на обстоятелотва по чл. 54' ал.1'т.7-5 и7 от зоп - |1риложение

ш9з
_ {екларация по вл. 55, ал.1, т.1 от зоп - |[рило:кение )\! 4
- 

'{екларация 
по нл. 66, ал. 1 от 3Ф[1 - |1риложение }го 5

- 1{еново предложение за изпълнение на поръчката - [{рило>тсение !\ге 6

- |1роект на договор - |1рило>л<ение }э 7
- 1(опие за лична карта
[|редседателят на комисията обяви ценовото предложение на Ё1 ,,Бехи _ Бехиде

!]аутлева'', гр.{асково в размер на 1542,80 лв |хиляда петототин четиридеоет и два лева и
осемдесет стотинки/ без !!€. Боички членове на комисията подписаха ценовото предло)кение
на участника.

1(омиоията извър1]]и проверка за оъответствие на представените документи о критериите
за подбор, съобразно изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

(омиоията единоду1пно ре1пи' че участникът е представил всички изискуеми от
Бъзложителя док)менти. €ъщият отговаря на поотавените от възложителя изиоквания.

(омисията продъл)ки дейността си о разгле)1(дане и оценка по критерий ,'най-ниска цена''
на ценовите предло)1{ения на учаотниците' както оледва:

(андидат .[э1: ,,(вежен" воод' гр.пловдив _ с предложена обща стойност за
изпълнение на поръчката - 1541 

'00 
лв /хиляда петстотин четиридесет и един лев' без ддс.



(

1(андидат -}'[р2: ,,Ёева'' ФФ.{, гр.Блхово - о продло)кена обща отойност за изпълнение на
поръчката - 144з'40 лв |хиляда четиристотин четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/
без !!€.

(андидат ф3: Б1 ,,Бехи _ Бехиде 9ауплева'', гр.!асково - о предложена обща стойност за
изпълнение на поръчката - 1542,80 лв /хиляда петототин четиридесет и два лева и осемдесет
стотинки/ без АА€.

Ёа основание предло){{ените от кандидатите общи отойности за изг1ъ.]1нение на
поръчката, комисията единоду1пно класира кандидатите както следва:

} |[ърво място - ,,Ёева'' ФФ!, гр.Блхово - с предло)кена обща стойност за
изпълнение на поръчката - 144з'4о ль /хиляда четиристотин !]етиридесет и
три лева и четиридеоет ототинки/ без АА€.
} Бторо мяото - ,,(вежен'' ЁФФ!, гр.[{ловдив _ с предложена обща стойноот
за изпълнение !{а поръчката - 1541'00 лв |хиляда петстотин четиридесет и
един лева./ без АА€.
} 1рето място - Б1 ,,Бехи _ Бехиде 9аулпева'', гр.)(аоково _ с 11ред:10)](9на
обща стойност за изпълнение на поръчката - 1542,80 лв /хиляда петстоти1{
четиридеоет и два лева и ооемдесет стотинки/ без !!€.

(омиоията предлага на Бъзло:кителя да ск;]!очи договор с участника ,,Ёева'' ФФ!,
гр.Блхово, с предло}1(ена обща отойност за изпълноние на поръчката - 144з,4о лв |хиляда
четиристотин четиридесет и три лева и четиридеоет стотинки/ без !!€, при уоловията на
техничеокото и ценовото му предложения' с посочените единични цени на отоките.

Ёаотоящият протокол бе изготвен и подпиоан в един екземпляр и бе предаден за
утвър}кдаване на възло){ителя ( в едно о цялата документация по поръчката).
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