ПРОТОКОЛ № 3
От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-25-8/14.06.2019 г. на
изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране
на подадени оферти в процедура по публично състезание по чл.18, ал. 1, т. 12, от ЗОП, за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на канцеларски материали и офис
принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД”
Днес, 02.07.2019 г. в 09:30 часа, в зала № 1, етаж „Партер“ в сградата на УМБАЛ „СВЕТА
ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, с адрес гр. София, 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, в изпълнение на
Заповед № РД 25-8/14.06.2019 г. на изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД,
за избор на изпълнител, за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти по обществена
поръчка чрез процедура по публично състезание по чл.18, ал. 1, т. 12, от ЗОП, с предмет
„Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света
Екатерина” ЕАД” и на основание чл. 103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП,
започна своята работа комисия в състав:
Председател:
Диана Грънчарова– експерт отдел „ППД“
Членове:
Василка Цветанова – домакин стопански склад
Искра Коцева – касиер в отдел „ФС“
Комисията в посочения състав и в присъствието на представители на участниците,
1.Пелагия Веселинова Вълчева – същата с ЕГН ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5,
§ 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ 2016/769, в качеството му на пълномощник на управителя на
„Роел – 98“ ООД
2. Деляна Недялкова Асенова – същата с ЕГН ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, §
1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ 2016/769, в качеството му на пълномощник на управителя на „Ронос“
ООД
се събра на заседание и пристъпи към изпълнение на задълженията си, съгласно
горепосочената заповед.
На основание разгледаните технически предложения, комисията допусна до отваряне
на ценовите оферти следните участници:
1. „РОЕЛ – 98“ ООД,
2. „РОНОС“ ООД и
3. „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД
Критерият за оценяване, обявен от Възложителя е „най– ниска цена“. Офертите,
допуснати до участие в процедурата, ще се оценяват въз основа на критерия „най-ниска цена”.
Общата стойност за изпълнение на поръчката оферирана от участника, е сбор на произведенията
на количеството от един артикул умножено по неговата единична цена. За всеки артикул от
списъка следва да бъде посочена единична цена, до втория знак след десетичната запетая.
Общата стойност, също следва да е посочена до втория знак след десетичната запетая. Всички
посочени цени, следва да бъдат без ДДС.
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Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени, както
следва:
1. „РОЕЛ – 98“ ООД
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 62171.86
/словом: шестдесет и две хиляди сто седемдесет и един лев и 86 ст/ лв., без ДДС. Предложени
са единични цени на артикулите, както и е приложен диск с предлаганите цени на артикулите
от участника.
2. „Ронос“ ООД
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 67 178.33
/шестдесет и седем хиляди сто седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки/ лева, без
ДДС. Предложени са единични цени на артикулите, както и е приложен диск с предлаганите
цени на артикулите от участника.
3. „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 65 601,40
/шестдесет и пет хиляди шестстотин и едно цяло и четиридесет стотни/ лева, без ДДС.
Предложени са единични цени на артикулите, както и е приложен диск с предлаганите цени на
артикулите от участника.
С оглед направените констатации, относно ценовите предложения, комисията премина
към класиране на участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий „икономически
най – изгодна оферта – най-ниска цена“:
На първо място участникът „РОЕЛ – 98“ ООД
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 62 171,86
/словом: шестдесет и две хиляди сто седемдесет и един лев и 86 ст/ лв., без ДДС.
На второ място участникът „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 65 601,40
/шестдесет и пет хиляди шестстотин и едно цяло и четиридесет стотни/ лева, без ДДС.
Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнители:
Класираният на първо място участник „РОЕЛ – 98“ ООД и да сключи договор с
избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби.
Този протокол бе съставен и приключен на 02.07.2019 г. /вторник/.
КОМИСИЯ:
Диана Грънчарова – експерт отдел „ППД“ /п/ ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, § 1, б. „в“ от
РЕГЛАМЕНТ 2016/769

Василка Цветанова – домакин стопански склад /п/ ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, § 1, б. „в“ от
РЕГЛАМЕНТ 2016/769

Искра Коцева – касиер в отдел „ФС“ /п/ ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ
2016/769
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