РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” -Пловдив
Утвърдил………/П/……………
Велина Панчева – директор на
Областна дирекция „Земеделие“Пловдив

/09.05.2019г./
Протокол
Днес на 02.05.2019г., в 15:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена
със Заповед № РД-11-208/02.05.2019г. на директора на ОД “Земеделие“-Пловдив,
която имаше за задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по Покана
с изх.№ПО-4/11.04.2019г. за участие в избор на изпълнител за доставка на
канцеларски материали и касети с тонер за принтери и копирни машини за нуждите
на Областна дирекция „Земеделие“- Пловдив.
Комисията заседава в определения със Заповед № РД-11-208/02.05.2019г. на
Директора на ОД “Земеделие“ - Пловдив състав, а именно:
Председател: 1. Елена Димова – Директор на дирекция „АПФСДЧР“ при Областна
дирекция „Земеделие“ - Пловдив;
Членове:
2. Илияна Маринова – старши експерт в дирекция „АПФСДЧР“ при
Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив;
3. Хайрие Шакир – старши юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ при
Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив;
В деловодството на Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив са постъпили
четири броя оферти за доставка на касети с тонер за принтери и копирни машини,
заведени с №ПО-4-1/18.04.2019г.; №ПО-4-2/19.04.2019г.; ПО-4-3/19.04.2019г.; ПО4-4/19.04.2019г. и за канцеларски материали три броя оферти с №ПО-41/18.04.2019г.; ПО-4-3/ 19.04.2019г.; ПО-4-4/19.04.2019г.
I.

Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за доставка на
канцеларски материали.
1. Комисията разгледа и оцени постъпилите ценови оферти за канцеларски
материали по критерий „най-ниска обща цена“, както следва:
1.1. Оферта с вх.№ ПО-4-1/18.04.2019г. е постъпила от „Офис Експрес
Сървис“ АД която отговаря на предварителните условия и е на обща стойност
– 127,30 лв. с включено ДДС;
1.2.
Оферта с вх. № ПО-4-3/19.04.2019г. е постъпила от „Офис
Консумативи“ ООД, която отговаря на предварителните условия и е на
обща стойност – 75,96 лв. с включено ДДС;
1.3.
Оферта с вх.№ ПО-4-4/19.04.2019г. е постъпила от Кооперация
„Панда“, която отговаря на предварителните условия и е на обща
стойност – 99,12 лв. с включено ДДС;
2. Комисията класира, както следва:

гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 122
Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730,
e-mail: odzg_plovdiv@abv.bg

На 1 /първо/ място офертата на „Офис Консумативи“ ООД с предложена
цена – 75,96 лв. с включено ДДС.
На 2 /второ/ място офертата на Кооперация „Панда“ с предложена цена –
99,12 лв. с включено ДДС.
II.

Разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за доставка на касети с
тонер за принтери и копирни машини.
1. Комисията разгледа и оцени постъпилите ценови оферти за касети с тонер за
принтери и копирни машини по критерий „най-ниска обща цена“, както
следва:
1.1.
Оферта с вх. № ПО-4-1/18.04.2019г. е подадена от „Офис Експрес
Сървис“ АД, която отговаря на предварителните условия и е
предложила обща цена за съвместими тонери 1174,54 лв. с включено
ДДС, като няма предложена цена за оригинални тонери;
1.2.
Оферта с вх.№ПО-4-2/19.04.2019г. е подадена от „Селлекс“ ООД,
която отговаря на предварителните условия и е предложила обща
цена за оригинални тонери 4650,40 лв. с включено ДДС и обща цена за
съвместими тонери 559,25 лв. в включено ДДС;
1.3.
Оферта с вх. №ПО-4-3/19.04.2019г. е подадена от „Офис Консумативи“
ООД, която отговаря на предварителните условия и е предложила обща
цена за оригинални тонери 4290,42 лв. с включено ДДС и обща цена за
съвместими тонери 673.92 лв. с включено ДДС;
1.4.
Оферта с вх.№ПО-4-4/19.04.2019г. е подадена от Кооперация „Панда“,
която отговаря на предварителните условия и е предложила обща цена
за оригинални тонери 565,23 лв. с включено ДДС и обща цена за
съвместими тонери 544,04 лв. с включено ДДС.
В ценовото предложение на участника предложените цени за
оригинални и съвместими тонери са или еднакви, или приблизителни.
Предложената цена за оригинален тонер посочен с №11 е по-ниска от
съвместимия.
След като разгледа офертите по обособена позиция I. Доставка на канцеларски
материали и позиция II. Доставка на касети с тонер за принтери и копирни машини
за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“- Пловдив , комисията
РЕШИ:
1. За обособена позиция I.“ Доставка на канцеларски материали“ да предложи на
директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив да сключи договор с „Офис
Консумативи“ ООД, като участник предложил най – ниска цена.
2. За обособена позиция II. „Доставка на касети с тонер за принтери и копирни
машини“ да изиска от участника Кооперация „Панда“ разяснителна информация
относно предложените цени в ценовото предложение.
3. Комисията ще оцени и класира постъпилите офертите по позиция II. „Доставка
на касети с тонер за принтери и копирни машини“ на следващо заседание, след като
разгледа разяснителната информация от Кооперация „Панда“, за което ще състави
протокол.
Председател:
инж. Елена Димова /п/
директор Д“АПФСДЧР“
Членове:
1.Илияна Маринова /п/
Старши експерт в дирекция “АПФСДЧР“
2. Хайрие Шакир /п/

Старши юрисконсулт в Д“АПФСДЧР“

