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Областна дирекция “Земеделие” -Пловдив
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Протокол
№2/21.05.2019г.

От второ заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-11-208/02.05.2019г.
на директора на ОД “Земеделие“-Пловдив, със задача да разгледа, оцени и класира
постъпилите оферти по Покана с изх.№ПО-4/11.04.2019г. по обособена позиция II
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.
I. Заседание:
Днес на 21.05.2019г. (вторник) в 10.00 часа, в Областна дирекция „Земеделие“Пловдив, находяща се на бул.“Марица“ №122, ет.3, се проведе второ заседание на
комисия, назначена със Заповед № РД-11-208/02.05.2019г. на Директора на ОД
“Земеделие“-Пловдив в състав:
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;
С писмо изх.№ПД-05-1/10.05.2019г. до Кооперация „Панда“ беше изискана
разяснителна информация относно предложените цени в ценовото им предложение.
На 17.05.2019г. в деловодството чрез куриерска пратка е представена исканата
информация.
II. Отваряне и разглеждане на постъпилата допълнителна информация:
Комисията отвори и разгледа представената от Кооперация „Панда“ разяснителна
информация относно предложените цени в ценовото им предложение.
Кооперация „Панда“ е представила подробно разяснение по отношение на
предложените от нея единични цени за консумативи –касети с тонер за принтери и
копирни машини, като е приложила оторизирано писмо от производителя,
сертификати по ISO на производителя и документи, доказващи качество, произход и
капацитет на консумативите.
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Комисията приема представена разяснителна информация от Кооперация „Панда“.
С оглед на изложеното и предвид ценовите предложения разгледани в Протокол от
02.05.2019г., комисията пристъпи към класиране на оферти по критерий най-ниска
цена по обособена позиция II. “Доставка на касети с тонер за принтери и копирни
машини“.
III. Комисията класира:
На 1 /първо/ място офертата на Кооперация „Панда“;

На основание направеното класиране комисията единодушно:

РЕШИ:
1. Определя участника Кооперация „Панда“ за спечелил процедурата по
обявената покана ПО-4/11.04.2018г. по обособена позиция II 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.
2. Да предложи на Директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив да сключи
договор за доставка на канцеларски материали и касети с тонер за принтери и
копирни машини за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив с
Кооперация „Панда“.

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“

