ПРОТОКОЛ
Днес, 19.10.2017г. в 8,00ч. в заседателната зала към кабинета на изп.директор на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията в състав: председател адв.
Димитър Йорданов Димитров, и членове: Елка Георгиева Дойчинова, и Бойко Стойнев
Георгиев, назначена със заповед №41/18.10.2017г. на изп.директор на горното
дружество, започна работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в
процедурата за „доставка на канцеларски материали” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола
Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.З от ЗОП и е запазена за специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти , чиято
основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или хора
в неравностойно положение.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:
1. ЕТ“Кирил Кирилов - Атропос”, гр.Кюстендил, ЕИК109523106;
2. ЕТ“Лалка Стоева - Ангора“, гр.Кюстендил, ЕИК040621673;
3. „Офис 1 Партнер“ЕООД, гр.Кюстендил, ЕИК203539290;
При започване работата на комисията не присъстваха представители на
участниците.
Комисията извърши действията, указани в чл. 96, ал.З и сл. от ППЗОП като
отвори офертите по реда на постъпването им, като във всяка от тях намери запечатан
плик със ценово предложение, който комисията разписа. Комисията отвори ценовите
предложения и оповести съдържанието им, а именно:
1. ЕТ“Кирил Кирилов - Атропос”, гр.Кюстендил, ЕИК109523106: По позиция I:
24507,30лв. с ДДС, и по позиция II: 1460,30лв. с ДДС /допусната е грешка в
офертата,като неправилно е пренесена общата стойност от таблицата/;
2. ЕТ“Лалка Стоева - Ангора“, гр.Кюстендил, ЕИК040621673: По позиция I:
23863,30лв. с ДДС, и по Позиция II: 1681,50лв. с ДДС;
4. „Офис 1 Партнер“ЕООД, гр.Кюстендил, ЕИК203539290: По позиция I:
24552,30лв. и за II - 1666,50лв. с ДДС;
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите, приложени към офертата
и установи, че във сички оферти са представени декларации по чл.54, ал.1-5, и ал.7 от
ЗОП, подписани от лицата, които представляват участника.
Не е представена оферта от специализирано предприятие или кооперация.
Комисията извърши оценка на ценовите предложения на участниците и
единодушно реши:
КЛАСИРА участниците в процедурата за „доставка на канцеларски материали”
за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, както следва:
ПО ПОЗИЦИЯ I:
1. ЕТ“Лалка Стоева - Ангора“, гр.Кюстендил, ЕИК040621673: По позиция I:
23863,30лв. с ДДС;
2. ЕТ“Кирил Кирилов - Атропос”, гр.Кюстендил, ЕИК109523106, при цена от
24507,30лв. с ДДС;
3. „Офис 1 Партнер“ЕООД, гр.Кюстендил, ЕИК203539290, при цена от
24552,30лв. сДЦС.
По позиция II
1. ЕТ“Кирил Кирилов - Атропос”, гр.Кюстендил, ЕИК109523106, при цена от
1460,30лв. с ДДС;

2. „Офис 1 Партнер“ЕООД, гр.Кюстендил, ЕИК203539290, при цена от
1666,50лв. сДДС.
3. ЕТ“Лалка Стоева - Ангора“, гр.Кюстендил, ЕИК040621673, при цена от
1681,50лв. с ДДС;
Предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка по позиция
I с класираният на първо място участник ЕТ“Лалка Стоева - Ангора“, а по позиция II с
класираният на първо място участник ЕТ“Кирил Кирилов - Атропос”.
Комисията приключи своята работа на 19.10.2017г. и предаде протоколът
заедно с офертите на възложителя.
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