
 

УТВЪРДИЛ: подписано и заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 

инж. заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

15.01.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/14.01.2019 г. 

 
          На 14.01.2019 г. от 14:00 часа, комисия,  определена със Заповед № 7/07.01.2019 г.  

на Директора на ТП ДГС Провадия, в състав: 

Председател: инж. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове:1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - РСО- главен  счетоводител при 

ТП ДГС Провадия  

                        2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС 

Провадия 

          се събра със задача да отвори пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници, да извърши разглеждане и оценка на офертите, като определи 

оферта, съобразно предварително утвърдените показатели за оценка на офертите: 

икономически най-изгодната оферта, въз основа на най-ниската предложена цена 

за изпълнение на цялата поръчка относно процедура, открита чрез Публично 

състезание, с предмет: „Доставка с включен монтаж на офис мебели за нуждите на 

ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед № 

467/19.12.2017 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение № 

245/07.12.2018 г. на Директора на ТП ДГС Провадия. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с обявената дата и час 

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, тяхното  разглеждане 

и оценяване съобразно предварително обявения от възложителя критерий за оценка, а 

именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 14,00 часа на 

14.01.2019 г., комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести предложените цени;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа и оцени допуснатите до участие предложения, съгласно ЗОП, ППЗОП 

и предварително обявените условия на възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията ще се извърши преценка за 

прилагане на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП; 

           - в зависимост от констатациите на комисията ще се извърши класиране на 

ценовите предложения.  

          I. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати участници до 

този етап на процедурата. 

          1.Оферта от „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, гр. Пловдив 



           

          Комисията констатира цялост на плика, отвори го и установи наличност на 

изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение. 

 
           Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка с включен монтаж на офис мебели за нуждите на ТП ДГС 

Провадия, съгласно техническа спецификация“,  както следва: 

 Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

Обща цена за доставката,  ведно с монтаж на офис мебели е в размер на 1789,92 лв. 

(словом: хиляда седемстотин осемдесет и девет .лева и 92 ст) без вкл.  ДДС, а по отделно, както 

следва: 
№ 

по 

ред 

Наименование 

артикул: 

мярка количество Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС: 

Предлагана 

обща цена в 

лева без ДДС с 

включени 

всички разходи 

за доставка и 

монтаж к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1. Работно бюро 1 бр 3 279,99 839,97 

2. Работно бюро 2 

 

бр 1 199.99 199,99 

3.  Работно бюро 3 

 

бр 1 299,99 299,99 

4. Работно бюро 4 

 

бр 1 249.99 249,99 

5. Работно бюро 5 бр 2 99,99 199,98 

 ОБЩО: х х х 1789,92 

 

             * Забележка: Участник, който надвиши прогнозната стойност съгласно 

обявлението и документацията на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие.   

  Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката  и не подлежи на 

промяна. 

            Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, включително: доставката,  ведно с монтаж на офис 

оборудване, предмет на настоящата поръчка. 
           Заплащането ще се извършва, съгласно предложените от нас единични цени без включено 

ДДС, като същите няма да бъдат увеличавани до приключване срока на действието на договора 

 

         След отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатият 

участник  приключи откритото заседание на комисията. 

     Комисията продължи своята работа на закрито заседание проведено на 

14.01.2019 г. по детайлно разглеждане на ценовите оферти на участниците,  като 

установи следното: 

     1. По отношение ценовата оферта на  „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, гр. 

Пловдив: 
      Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия на 

Възложителя и не надхвърля пределния финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен 

от възложителя.  

      Комисията пристъпи към аритметична проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

 



       Мотивирана от изложеното, Комисията приема, че участникът  се е придържал към 

изискванията на Възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия 

поради което не са налице основания за отстраняването на този участник, 

       Поради, което, Комисията единодушно реши: 

       Допуска до по- нататъшно участие за оценка и класиране офертата на: „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД 

     Не бе извършена  проверка на предложените цени, съобразно изискванията на чл.72 

от ЗОП, т.к. допуснатия  участник е само един. 

 

      Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия 

икономически най-изгодната оферта, въз основа на най-ниската предложена цена 

за изпълнение на цялата поръчка. 

        На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към класиране на 

допуснатите оферти. 

       Комисията извърши класирането  по следния начин: 

       На първо място - „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД , гр. заличено на основание 

чл.2 от ЗЗЛД, адрес за кореспонденция: гр. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД,   

ЕИК заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД, при предложена обща цена в размер на 

1789,92 лв. (словом: хиляда седемстотин осемдесет и девет .лева и 92 ст) без вкл.  ДДС, 

представляваща сбор от сумите, както следва: 

 
№ 

по 

ред 

Наименование 

артикул: 

мярка количество Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС: 

Предлагана 

обща цена в 

лева без ДДС с 

включени 

всички разходи 

за доставка и 

монтаж к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1. Работно бюро 1 бр 3 279,99 839,97 

2. Работно бюро 2 

 

бр 1 199.99 199,99 

3.  Работно бюро 3 

 

бр 1 299,99 299,99 

4. Работно бюро 4 

 

бр 1 249.99 249,99 

5. Работно бюро 5 бр 2 99,99 199,98 

 ОБЩО: х х х 1789,92 

 

 

        Комисията преустанови своята работа на 14.01.2019 г. в 15.15 часа. 

        Протоколът съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

 

Председател:    инж. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

на основание чл.2 от ЗЗЛД 
Членове: 1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - подписано и заличено на 

основание чл.2 от ЗЗЛД 
                   2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - подписано и заличено на 

основание чл.2 от ЗЗЛД       

 


