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3а разгле>тсдане! о11енка и класира}1е на оферти на участн].1цт.1те за изпълне!]ие тт;т общес;г;сна 110ръчка с
т1редмет: 

''[1ерио!гтнна доставка чрез закупуване и ш1онта'1( на ос}гтс тох11р11{а! комп{о'1ри! 11рсн0сими
к()}{п1отри] сървъри' копирни \{а1пини! монитори' хардуор' софтуер, при}1тери, оке11ери, коп!1рни
]!1а1пи1{и, мони'гори/ за 1{у)1(дите на [[{ ,,![€ Блхово" по обособени позиции за орок от 12 месеца''
оБосоБвнА позиция м1 - ,^!оставка нрез закуг1ува11е и монта)1{ тта офис технитса /принтери,
скенери' ког|ирни пцагпини/ за ]1уждите на 1[{ ,,,{[€ Ёлхово" 2 артит<ула

!)БосоБвнА |1озиция )'{ъ2 - .'!оставт<а чрез закупува1{е и ш1онта){ на офис техни1(а / компютри,
хардуер! сос[;:'уер' п{о;]итор11 / за ну:тсдт.тте на 1[1 ..![€ Б,;;хо'.зо'' 1 артику.;:

[нес 22.08.2017 г. |{о['11.1сия г1аз1[ачена със 3аповсд '}[э Рд- 10_ 1 5 9/ 1 1 .0!].201 7г. на {ире:стора на 1'11

]1[ ["Ёлхово'' в със'1'.1в :

|1редседател: {аттитта (апразтова _ лесниче.] пр;.т 
'!11 

2][€"Блхово''
9леттовс: ттн;т<. [,1забела {,1вштова - леснт;чей прг: [ [| !1-(" [1.:тхово''

гтн;т<. }1{т.твко ('отгтров леоничсй пр:.т [[1 !||"1--:;хово"
] (т.тптитър !ипти гров |ор!;ст
0тоянка [1енева _ счетоводител при ?[1 ![€''Ёлхово'' \

се събра н:: в1'оро заседание със з|'|да1|а със задат]а да отвори. разгледа и класи!]а п.]!и1{овете с
ттадпттс ,.[1РЁ!,[АгАни ]-ш]нови пАРАмвтРи" 11а допуст{атите кандидати. 1{омисията е в редовен
състав! порад!1 косто в з:1ссдагтието няма да взеп'[ат у.1:1с'1 ]1е })езерв11!1тс членове. Ёа заседанието не
пр|''състваха пре/|!с']ав!г1'е'1и }{а канд1!дат11те] как го и 11редставител}т г1;:] средствата за п{асово
(1!'ве]омявз, ! ('.

(ош;г;сията 11р1]стъп1'1 1(ъп'1 отв11ряне на т1]1и]{овете с 11адп11с ,.пРвдлАгАн14 цвгтови
] !АРАмЁтРи" по реда на постъпване гта оферт;тте. при ](осто !(онстат1.тра с.пед{1ото:
оБосоБвг1А пози11ия м1 - 

',/{ос'гавтса 
чрез за1{у|1уваг1е 11 1\1о}111-1!( па офио технгтка /г:ринтер:т,

с1(енери' ко11ирн1.1 :цатгтгтгти/:]а г1у)1{д],1те на [[{ .,!([( ]]'т:х(:,,-;0" 2 а1;т;тт;ула
1. 1{агтдидат ..Рат!с" Ё0Ф!, гр.Б;,трнат т1ред]1аг|1т]1| цс;:а _ 3_560,00 ':тева /три хиляди [1етс1 отин и

1псстдесст ]!ева./ без ддс
(оптисг.тята конс'гатира. че т!ооо(1ен{{те от кандттд|1[1| с'г,;;;;тц]стт! !е 11а.:1ви|1!ав.1т прогнозната

стойност тт:т Бъз.;;о;т;;.: ге,;;я.

оБос0Бв}]А позици'1 м2 - 
'.!остат;тса 

чрез заку1!\']з;!нс и \101]'[!1)1{ н:т о(;г:с 1 ех|11.11(з / коп:п:о гри-
хард),ер, со4'г)'ер. }1о11!г1'ор!1 / за нуткди; е на 1!1 ,.д1 

'с ]];-хс:во' _ 1 а1;';':ттсу:;

1. 1(анд:тд:тт ".[т;е;1гт:гтизиран и б;тзттсс систсхтгт'',,\]{^ т'р.[ос|;+;я 1290.00 лева /хи]1яда двес'га и
дсвстдесет '1ева / без ддс
|{опц т'тсия;';'а ](онс'! а1'ир|'1, !те т1осо1{с11ите от 1{андт.тда ] п (то й н ос |и 11с надвиш]а ва | прогнозната

с гойнос';' на Б'т' з 'п о;т;ртт е 'ця.

Ёа осггование ч:т.58 ат.1 от [1[{3Ф11 и съобразно !{|]],|'1'е|]11я за възлагане ,,най-т:иска цена"
1|()}1|1с}]'| [;! сди1|0д} |]][1о взс с'цсд1]от() ре!1[ен1.]е:
3гт ()Б0€Ф]]БЁ1,.\ 11Ф3|1]]!1}| ]х|э 1 - ,./{оставт<а чрсз за1(\/]1\ 1].|1|е 11 \то11'1а',|( на о(;ис технитса /прин:'ери,
с|(ет|ер11' к011!.{р]ти ттатшитти/ за ну)](;'1!] [е 11а тп .,д1'с ]:::хг;::о'' _'2 ;тр'гттт;т-па

?[1 ![ €"Ёлхово'|'.
п ин;к' Ёико|:ай йишинев\

,1а.а...'.'?-1.,0.* ":*'+*'т ' .. \ \



}(._тасттра на пъРво }!ясто канд1.1дат 
',Райс'' 

[ФФ{, гр.}арл{а с пред-цагана цена _ 3560,00 лева
/тр1| хи.:1яд11 пе']'стоти1'1 и 111еотдеоет лева/ без {!€
3а ФБФ€ФББЁА г{Ф3й{{14}1 лъ2 - ...{оставка 'трез зат() пуване т,1 монта)к тта офис техника / комптотри,
хардуер' софтуер' п,1онито1]и / за ну:тсдите на ?|{,,!|_€ Бл:хово,, 1 артитсул

1(ласттра на 11БРБФ п'ясто 1(андидат,'(плециа.ггг.:з:тр::г:п: бпзйсс сх.лстемхл'' А{' гр.€офия с
]1редлага!|а цена _ 1290'00 лева |хиляда двеста и деветдесст ле]]а / бсз АА[

]_]а основание чл.60 от ппзо]1 |соптисията це п]]е,'10с гави тта Бъз-по>тсителя до1(]1ад за
) !вър)кдав;1!!е и лрс.1ло)!(снис за ск'!гоч,;]не ::.: ;;и с[:.'. 

' ,|'!оьо]). ](о'| !0 д! ькл[очва предло}}(енията ог
ос}ерти'те на кл!1сира|{ите на първо място участници.

1{оп:тист;;гга :трикл!очи второто си заседа1_1ие ъ:а2'2.08.2017 т. в 13:50 ч.
Ёас'гоящият протокол се съотави в един екзе^!11ля])._---_______-ъ

заличено ,'' : '. ззл]--

заличено нл. 2 от 33,[.{

3аличено нл. 2 от 33,г!,{

!! н;1'д!!]ц!ш,!д--
3аличено чл.2 от ззлд

3аличено нл' 2 от 33А!,

€т.[{ёнева/7

|


