ПРОТОКОЛ
№7

от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника
и периферни устройства за нуждите на Върховния административен съд“.

На 09.09.2016г. в 10.00 ч. в зала № 3 в сградата на ВАС, гр. София,бул.
„Александър Стамболийски” №18,ет.3, комисията, назначена със Заповед №
773/ 07.06.2016г. на председателя на Върховния административен съд се събра
в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : – Красимира Георгиева- главен експерт- обществени
поръчки на ВАС – резервен по Заповед № 773/07.06.2016г. на мястото на
Александър Николов- главен секретар на ВАС, който е в командировка.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Адриана Горанова- главен експерт-счетоводител в дирекция „ФАО“резервен член по Заповед № 773/07.06.2016г. на мястото на Спас Манов –
началник отдел ИСКСС на ВАС, който е в отпуск.;
2. Надежда Цветкова- главен експерт –софтуерна поддръжка в отдел
ИСКСС на ВАС;
3. Петър Владимиров – главен експерт- хардуерна поддръжка в отдел
ИСКСС на ВАС;
4. Мариана Едрева – старши експерт-счетоводител в дирекция „ФАО” на
ВАС.
Заседанието на комисията започна с публичната част за отваряне на ценовото
предложение на допуснатия участник.
Дата, мястото и часа за отваряне на ценовото предложение, в съответствие с
чл.69а ,ал.3 от ЗОП/отм./,са съобщени чрез публикация в профила на купувача от
02.09.2016г.
При започване на заседанието както и до приключването на публичната му
част , в залата присъства Александър Благоев Ризов, представител на „Патов и
Дъщери“ ЕООД, ненадлежно упълномощен.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 на участника.
Участникът предлага обща цена за изпълнение на
поръчката 13 760
/тринадесет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева без ДДС и 16 512
/шестнадесет хиляди петстотин и дванадесет/лева, с включен ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовото предложение на
„Патов и дъщери“ ЕООД и констатира, че същото е представено съобразно
предвидения в документацията за участие в процедурата образец, а предложената
цена не превишава обявената от възложителя прогнозна стойност на обществената
поръчка.
Поради наличие само на една оферта, не е налице основание за извършване
на
проверка по чл. 70 от ЗОП относно предложената цена.
Въз основа на критерия „ най- ниска цена ” и на основание чл.71 ал.3 от
ЗОП/отм/,комисията
РЕШИ :
Класира на първо място „Патов и дъщери“ ЕООД, с предложена цена
13 760 лева без ДДС.
Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на комисията на
12.09.2016 година.

КОМИСИЯ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………/п/………………….. Красимира Георгиева

ЧЛЕНОВЕ :

1……………………/п/………………………….. Адриана Горанова
2. ………………/п/…………………………… Надежда Цветкова
3.…………………/п/…………………………Петър Владимиров
4. ………………/п/……………………….Мариана Едрева

