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от дейността на комисия, назначена със Заповед № 171/03.11.2014 г. на Директора на
ПГАСГ „арх. Камен Петков" гр. Пловдив със задача дЖ5щзгледат, оценят и класират
получените оферти за участие в процедура по реда на Глава оема
от ЗОП с предмет:
Доставка на 14 броя компютърни конфигурации и мултифункционално устройство за нуждите
на ПГАСГ „арх. Камен Петков" гр. Пловдив по Национална програма „Модернизация на
материалната база в училище за 2014 г.", Модул „Подобряване на училищната среда", Дейност
1- „Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение,
работилници"
Днес 13.11.2014 г. в 9,30 ч. в стаята на помощник-директора по административностопанската дейност на ПГАСГ „арх. Камен Петков" гр. Пловдив се проведе заседание
комисия, назначена със заповед № 171/03.11.2014г. на Директора на ПГАСГ „арх. Камен
Петков" гр. в състав:
Председател: Мария Пейчинова- ПДАСД
Членове: 1 .Мария Салчева- юрист
2.инж. Николай Георгиев- компютърен специалист
Задачата на комисията е да събере, разгледа и класира подадените оферти за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на 14
броя компютърни конфигурации и мултифункционално устройство за нуждите на ПГАСГ „арх.
Камен Петков" гр. Пловдив по Национална програма „Модернизация на материалната база в
училище за 2014 г.'\ Модул „Подобряване на училищната среда", Дейност 1 - „Обновяване на
учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници"
На заседанието на комисията на основание чл.68, ал.З от ЗОП не присъстваха
представители на участниците. Представители на средствата за масово осведомяване и на
юридически лица с нестопанска цел съшо не присъстваха.
След като научиха имената на участниците, членовете на комисията попълниха и
подписаха декларация по чл.35, ал.1 от ЗОП.
В срока за получаване на оферти са подадени 4 оферти с входящи номера, както
следва:

№ по Наименование на кандидата
ред
1
„Офис Експрес Сървис" АД гр.София
2.
„Смарт Софт" ЕООД гр.София
J.
„Вали Компютьрс" ООД гр.Велико
Търново
4.
„Специализирани бизнес системи" АД
гр. София

Регистрационен
номер на кандидата
94/13.11.2014 г.
95/13.11.2014 г.
96/13.11.2014 г.

Дата
и
час
на
получаване
13.11.2014 г.-10,00 ч.
13.11.2014 г,- 10,23 ч.
13.11.2014 г -11,50 ч

97/13.11.2014 г.

13.11.2014 г.-13,36 ч

I. Първи етап от работата на комисията: Разглеждане на документите, представени
с офертата
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№
по
ре
д

Наименование на участника

Изискуеми документи

„Офис
Експрес
Сървис" АД
да

„Смарт
Софт"
ЕООД
да

„Вали
Компютърс"
ООД
да

„Специализирани
бизнес
системи" АД
да

1

ЕИК на участника

2.

Списък на доставките, които с; да
еднакви или сходни с предмета н;
поръчката, изпълнени през последнит<
три години, считано от датата и;
подаване на офертата, вкючителн<
стойностите, датите и получателите
заверен от участника.

да

да

да

3.

Доказателства за всяка доставка,
посочена в списъка, под формата на
удостоверения,
съдържащи
информация
за
предмета
на
доставката, нейната стойност, дата на
изпълнение
или
референции
(препоръки) за добро изпълнение,
издадени от получателя на доставката
Декларация,
че
предлаганите
технически средства са оригинални,
нови и неупотребявани, отговарят на
международните
стандарти
за
безопасност
и
електромагнитна
съвместимост
Документ/декларация,
че
предложената техника отговаря на
европейската директива 2002/95/ЕС
(RoHS); да се подчинява на директива
2002/96/^C(RoHS);
да
имат
сертификати СЕ Mark; Energy star или
еквивалент
Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОГ
(образец № 4)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Да

да

7.

Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОГ да
(образец № 5)

да

да

да

8.

Декларация за
удостоверяване н да
обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 8 о
ЗОП (образец № 6)

да

да

да

4.

5.

6.

Комисията не констатира нередности в представените от участниците документи.

II. Втори етап от работата на комисията: Разглеждане на т&хническите предложения iaa
участниците
2

1. „Офис Експрес Сървис" АД гр,София
Участникът отговаря на предварително обявените условия и изисквания и частично не
отговаря на зададените параметри в техническата спецификация:
Предложението на участника за „Кутия със захранване" относно артикула „Компютърна
конфигурация" не съотвества на изискването на възложителя, а именно: В техническото
предложение /образец № 3/ в колона № 2 от образеца възложителят е посочил следните
технически изисквания за „Кутия със захранване": „500 W 12см. охлаждащ вентилатор на
захранването".
В техническото предложение участникът „Офис Експрес Сървис" АД гр.София е
предложил: „Кутия за компютър черна с 500 W, захранване с охлаждащ вентилатор", като
не е посочил размера на перката на охлаждащия вентилатор, поради което офертата е
непълна и не отговаря на изискванията на възложителя..
Останалите предложения от образеца на техническото предложение на участника по видове
артикули съответсват на посоченото от възложителя.
С оглед констатираното несъответствие, посочено по-горе, комисията предлага участникът
„Офис Експрес Сървис" АД гр.София да бъде отстранен от участвие в процедурата и да
не бъде допуснат до третия етап от работата не комисията: Разглеждане на ценовите
предложения и класиране на участниците.
2."Смарт Софт" ЕООД гр.София- Участникът отговаря на предварително обявените
условия и изисквания на възложителя. Техническото предложение на участника отговаря
на зададените параметри в техническата спецификация на възложителя, поради което
комисията допуска участника "Смарт Софт" ЕООД гр.София до разглеждане на
ценовото предложение и класиране.
3. ,,В^ли Компютърс" ООД гр.Велнко Търново
Участникът отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя.
Техническото предложение на участника отговаря на зададените параметри в техническата
спецификация на възложителя, поради което комисията допуска, участника
„Вали
Компютърс" ООД гр.Велико Търново до разглеждане на ценовото предложение и
класиране.
4. „Специализирани бизнес системи" АД гр. София - Участникът отговаря на
предварително обявените условия и изисквания на възложителя. Техническото
предложение на участника отговаря на зададените параметри в техническата спецификация
на възложителя, поради което комисията допуска участника „Специализирани бизнес
системи*' АД гр. София до разглеждане на ценовото предложение и класиране.

Ш. Трети етап от работата на комисията: Разглеждане на ценовите предложения на
участниците и класиране по хритерия „Най-ниска предложена цена"
1. "Смарт Софт" ЕООД гр.София
Предложена цена за изпълнение на поръчката: 9534,0® лв. с ДДС
Комисията направи проверка на единичните цени по видове артикули и на предложената
обща стойност за изпълнение на поръчката и не констатира отклонения.
2. „Вали Компютърс" ООД гр.Велико Търново
Предложена цена за изпълнение на поръчката: 9098,49 лв. с ДДС
Комисията направи проверка на единичните цени по видове артикули и на предложената
обща стойност за изпълнение на поръчката и не констатира отклонения.
3.

„Специализирани бизнес системи" АД гр. София

Предложена цена за изпълнение иа поръчката: 9400,8© лв. с ДДС
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Комисията направи проверка на единичните цени по вицове артикули и на предложената
обща стойност за изпълнение на поръчката и не констатира отклонения
Резултати от класиране на участниците съгласно критерия „Най-ниска цена'
4 Класиране

Предлагана цена

Участник

е ДДС
1-во място

„Вали Компютърс"
гр.Велико Търново

ООД

9098,40 лв.

II-ро място

„Специализирани
бизнес
системи" АД гр. София

9400,80 лв.

Ш-то място

"Смарт
гр.Сзфин

9534,00 лв.

Софт"

ЕООД

Комисията предлага на Директора на ПГАСГ „арх. Камен Петков" гр. Пловдив класираният на
първо място участник „Вали Компютърс" ООД гр.Велико Търново да бъде избран за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на 14 броя компютърни конфигурации
и мултифункционално устройство за нуждите на ПГАСГ „арх. Камен Петков" гр. Пловдив по
Национална програма „Модернизация на материалната база в училище за 2014 г.", Модул
„Подобряване на училищната среда", Дейност 1 - „Обновяване на учебно-техническото
оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници" с предложена цена за
изпълнение на поръчката: 9098,40 лв. с ДДС.
Настоящият протокол от работата на комисията на основание чл. 101 г. ал.4 от ЗОП се
предаде на Директора на ПГАСГ „арх. Камен Петков" гр. Пловдив за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

/М.Пейчинова/
•_

]

/М.Салчева/
/Н.Георгиев/
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