
УТВЪРЖДАВАМ:

ТАТЯНА
Директор на П М Г,,

Дата на утвърждаване:

П Р О Т О К О Л

Днес, 24.10.2014 г., в 11:00 ч., в Актовата зала на ПМГ .,Акад. Иван Ценов”, гр. Враца, на 
основание Заповед № 2035-0173/14.10.2014 г. на Директора на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, 
Комисия в състав:

1. Наташа Ангелова -  Ръководител компютърен кабинет
2. Станислава Каменова -  Старши учител Информатика и информационни технологии
3. Илонка Вутова -  Старши учител Информатика и информационни технологии,

се събра на публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за възлагане на 
обществена поръчка по реда на чл. 14, ап. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: Доставка на компютърни 
конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца, с 
идентификационен номер в АОП 9034657.

Публичната покана за участие в горепосочената процедура, с изх. № 620/14.10.2014 г. е 
публикувана в Регистъра за обществените поръчки с уникален № 9034657 и на електронната 
страница на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, в раздел „Профил на купувача” на 14.10.2014 г.

В срока за представяне на оферти, определен в Публичната покана — до 10:00 часа на 
24.10.2014 г„ са получени 9 (девет) оферти, заведени във входящия дневник ПМГ „Акад. Иван 
Ценов”, както следва:

= 5  
£  с

Вх.
№

Дата на 
подаване

Час на 
подаване Участник

1. 274 22.10.2014 г. 13:11 „Панда офис” ООД гр. Монтана
2. 279 23.10.2014 г. 09:09 „СТЕМО” ООД гр. Габрово
3. 281 23.10.2014 г. 10:15 „КОНТРАКС” АД гр. София
4. 282 23.10.2014 г. 10:16 „ТЕРАБАИТ” ЕООД гр. Габрово
5. 283 23.10.2014 г. 10:18 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” гр. София
6. 284 23.10.2014 г. 10:32 „Смарт Софт” ЕООД гр. София
7. 286 23.10.2014 г. 14:10 „ЛИДЕР ПИ СИ” ООД гр. Враца
8. 294 24.10.2014 г. 09:14 „Вали Компютърс” ООД гр. В.Търново
9. 295 24.10.2014 г. 09:30 „Дартек” ООД гр. Русе

Офертите са представени в добре запечатани непрозрачни пликове и са надписани 
съгласно указанията на възложителя.

Членовете на Комисията, съгласно изискванията на чл. 101 г, ал. 2 от ЗОП, подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП.

На заседанието на комисията при отварянето на офертите, не присъстват представители на 
участниците и други лица.
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Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 
обявяване на ценовите предложения.

№ Участник Предложена цена
(без ДДС)

Предложена цена
(с ДДС)

1. „Панда офис” ООД 12 148,50 лв. 14 578,20 лв.
2. „СТЕМО” ООД 12 548.74 лв. 15 058,49 лв.
3. „КОНТРАКС” АД 12 810,00 лв. 15 372,00 лв.
4. „ТЕРАБАЙТ” ЕООД 13 220,00 лв. 15 864.00 лв.
5. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” 12 558,34 лв. 15 070,01 лв.
6. „Смарт Софт” ЕООД 12 399,00 лв. 14 878,80 лв.
7. „ЛИДЕР ПИ СИ” ООД 12 605,00 лв. 15 126,00 лв.
8. „Вали Компютърс” ООД 12 145,85 лв. 14 575,02 лв.
9. „Дартек” ООД 12 165,00 лв. 14 598,00 лв.

I. Проверка за допустимост на офертите и участниците:

След преглед на представените в офертите документи и обстойна проверка на 
техническите и ценови предложения, Комисията установи следното:

1. Участникът „ПАНДА ОФИС” ООД, ЕИК BG 201841595, със седалище и адрес на 
управление: гр. Монтана 3400, бул. Трети март 85 Б/34, представлявано от Дарина Янчева 
Палачорова - Спасова, е представил всички необходими документи, посочени в поканата и 
представените документи удостоверят съответствието на участника с изискванията на 
възложителя, но предоставеното от участника техническо предложение не отговаря на 
изискванията на възложителя, а именно:

- В офертата за лаптопи не е изпълнено изискването за HDD min 1000 GB - предложено 
500 GB и памет RAM min 4 GB предложено 2 GB.

Във връзка с горните констатации, Комисията не допуска до оценяване офертата, 
представена от „ПАНДА ОФИС” ООД, поради несъответствието й с предварително обявените 
от Възложителя условия.

2. Участникът „СТЕМО” ООД, ЕИК 817080126, със седалище и адрес на управление: гр. 
Габрово, ул. Николаевска 48, представлявано от Мартин Стефанов Георгиев, е представил 
всички необходими документи, посочени в поканата и представените документи удостоверят 
съответствието на участника с изискванията на възложителя. Представената от участника оферта 
е изготвена съгласно приложения към поканата образец, предложенията (техническо и ценово) са 
в съответствие с предварително обявените от възложителя условия.

3. Участникът „КОНТРАКС” АД, ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. Тинтява 13, представлявано от Йордан Петков Йорданов, е 
представил всички необходими документи, посочени в поканата и представените документи 
удостоверят съответствието на участника с изискванията на възложителя. Представената от 
участника оферта е изготвена съгласно приложения към поканата образец, предложенията 
(техническо и ценово) са в съответствие с предварително обявените от възложителя условия.

4. Участникът „ТЕРАБАЙТ” ЕООД, ЕИК 107582522, със седалище и адрес на 
управление: гр. Габрово 5300, ул. Епископ Софроний 14, представлявано от Красимир Борисов 
Балтаджиев, е представил всички необходими документи, посочени в поканата и представените 
документи удостоверят съответствието на участника с изискванията на възложителя. 
Представената от участника оферта е изготвена съгласно приложения към поканата образец, 
предложенията (техническо и ценово) са в съответствие с предварително обявените от 
възложителя условия.
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5. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, ЕИК 000885099, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 139, представлявано от Елка 
Каменова Цанкова, е представил всички необходими документи, посочени в поканата и 
представените документи удостоверят съответствието на участника с изискванията на 
възложителя. Представената от участника оферта е изготвена съгласно приложения към поканата 
образец, предложенията (техническо и ценово) са в съответствие с предварително обявените от 
възложителя условия.

6. Участникът „СМAPT СОФТ” ЕООД, ЕИК 832069304, със седалище и адрес на 
управление: гр. Ботевград 2140, бул. България 10, вх. Б, ап. 39, представлявано от Румен Тодоров 
Трифонов, е представил всички необходими документи, посочени в поканата и представените 
документи удостоверят съответствието на участника с изискванията на възложителя. 
Представената от участника оферта е изготвена съгласно приложения към поканата образец, 
предложенията (техническо и ценово) са в съответствие с предварително обявените от 
възложителя условия.

7. Участникът „ЛИДЕР ПИ СИ” ООД, ЕИК 106622309, със седалище и адрес на 
управление: гр. Враца 3000, ул. Ген. Леонов № 74, вх. В, ет. 3, ап. 32, представлявано от Михаил 
Петров Михайлов, е представил всички необходими документи, посочени в поканата и 
представените документи удостоверят съответствието на участника с изискванията на 
възложителя. Представената от участника оферта е изготвена съгласно приложения към поканата 
образец, предложенията (техническо и ценово) са в съответствие с предварително обявените от 
възложителя условия.

8. Участникът „ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД, ЕИК 104518906, със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново 5000, ул. Самуил №6, представлявано от Снежана Даскова 
Хинова, е представил всички необходими документи, посочени в поканата и представените 
документи удостоверят съответствието на участника с изискванията на възложителя, но 
предоставеното от участника техническо предложение не отговаря на изискванията на 
възложителя, а именно:

- В офертата за лаптопи не е изпълнено изискването за HDD min 1000 GB - предложено 
max 750 GB и няма USB 3.0.

Във връзка с горните констатации, Комисията не допуска до оценяване офертата, 
представена от „ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД, поради несъответствието й с предварително 
обявените от Възложителя условия.

9. Участникът „ДАРТЕК” ООД, ЕИК 827201940, със седалище и адрес на управление: гр. 
Русе, ул. Раковска 11, представлявано от Росен Павлов Велев, не е представил всички 
необходими документи, посочени в поканата -  няма приложена техническа документация към 
приложената оферта удостоверяваща характеристиките на предлаганите стоки.

Във връзка с горните констатации, Комисията не допуска до оценяване офертата, 
представена от „ДАРТЕК” ООД, поради несъответствието й с предварително обявените от 
Възложителя условия.

II. Класиране на допуснатите участници:

Въз основа на предварително обявения критерий за оценка на офертите: „Най-ниска цена” 
и съгласно предложените цени, Длъжностните лица извършиха следното класиране:

I ■
Място в класирането Участник Предложена цена 

(без ДДС)
Първо място: „СМАРТ СОФТ” ЕООД 12 399,00 лв.
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Второ място: „СТЕМО” ООД 12 548,74 лв.
Трето място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” 12 558,34 лв.
Четвърто място: „ЛИДЕР ПИ СИ” ООД 12 605,00 лв.
Пето място: „КОНТРАКС” АД 12 810,00 лв.
Шесто място: „ТЕРАБАЙТ” ЕООД 13 220,00 лв.

Този протокол е съставен на основание чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП и се представя на 
възложителя за утвърждаване на 29.10.2014 г.

КОМИСИЯ:

...........
Наташа Ангелова

......
Станислава Каменова

3 Щ ..................
Илонка Вутова
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