
ПРОТОКОЛ № 3
от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани 

агитационно -  рекламни текстилни сувенири) за кръводарители“

Днес 05.04.2019 г. в 08:00 часа, в заседателната зала на Районен център за 
транефузионна хематология, гр. Пловдив, съгласно Заповед № РД-01-4/20.03.2019 г.на Д-р С. 
Д. -  Директор на РЦТХ - Пловдив, като възложител по чл. 5, ал. 5, т. 13 ог ЗОП, се събра 
Комисия в състав:

Председател: Д-р Я. Я. -  Началник отделение
Членове: В. Г. -  Главен счетоводител

адв. Е. Ф. -  правоспособен юрист
Комисията продължи работата си по разглеждането на постъпилите оферти за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани агитационно -реклам ни  
текстилни сувенири) за к р ъ во д а р и т ел и открита с Решение № 75-9/26.02.2019 г.

Председателят на Комисията констатира, че са спазени разпоредбите на чл.57 ал.З от 
ПГ130П, като Комисията е обявила в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите оферти.

Комисията започна работата си, като на заседанието не присъстваха представители на 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
на средствата за масово осведомяване.

На основание разпоредбата на чл. 57, ал.З, изр. 3 от ППЗОП, Председателя на 
Комисията обяви резултати те от оценяването на офертите по следните показатели:

- Срок на доставка (Сд):
„АУТО ОЙЛС” ЕООД, Гр. Пловдив -  25,00 т.
Кооперация “Паида” Гр. София -  25,00 т.

-Естетичен оригинален вид и функционалност на стоката (Е):
„АУТО ОЙЛС” ЕООД, Гр. Пловдив -  21,00 т.
Кооперация “Паида”, Гр. Пловдив -  9,00 т.

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовите предложения на участниците по 
реда на постъпването на офертите:

1. Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото предложение на участника 
„Ауто Ойлс” ЕООД, гр. Пловдив -  оферта вх. № 26-01-2/19.03.2019г., 12:53 ч.

Установи се наличието един брой запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри.

Комисията приспиш  към отваряне и оповестяване на ценовата оферта, както 
следва:

Участникът е оферирал цена за предлаганият or него продукт 4,30 лв без ДДС п 
5,16 лв. с ДДС.



2. Комисията пристъпи към оповестяване па ценовото предложение на участника 
кооперация „Панда”, гр. София -  оферта вх. № 26-01-3/19.03.2017г., 13:40 ч.

Установи се наличието един брой запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта, както 
следва:

Учястпикът е оферирал цена за предлаганият от него продукт 4,05 лв без ДДС и 
4,86 лв. с ДДС.

С това публичната част от заседанието на Комисията приключи. Комисията реши да 
продължи работата си и пристъпи към разглеждане на ценовите предложения с проверка на 
съответствието на представената от участника ценова оферта с образеца на Възложителя, 
както и аритметичната вярност на офертата.

По отношение на участника „Ауто Ойлс“ ЕООД, Гр. Пловдив, Комисията установи, 
че Ценовото предложение на участника отговаря на образеца на Възложителя ог одобрената 
документация. Установи се и аритметична вярност на офертата.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
изискванията на закона и Възложителя в документацията за участие, въз основа на което 
допуска до следващ етап участника.

По отношение на участника Кооперация „Панда“, Гр. София, Комисията установи, 
че Ценовото предложение на участника отговаря на образеца на Възложителя от одобрената 
документация. Установи се и аритметична вярност на офертата.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника отговаря па 
изискванията на закона и Възложителя в документацията за участие, въз основа на което 
допуска до следващ етап участника.

Комисията пристъпи към оценяване и класиране офертите на допуснатите участници 
по показателя “цена” (Ц) - изразява се с число в диапазона до 45, като съотношение между 
предложената най-ниска цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки 
един от участниците, умножена с тегловен коефициент 45;

Ц = Цгтп/Цучастник*45 
„Ауто Ойлс“ ЕООД, Гр. Пловдив -  4,86/5,16*45- 42,38 т.
Кооперация „Панда“ Гр. София -  4,86/4,86*45 = 45,00 т.

Комисията пристъпи към оценяване на участниците, съгласно комплексната оценка, 
предвидена в методиката за оценяване:

КО = Ц+Сд+Е
КО „Ауто Ойлс“ ЕООД, Гр. Пловдив -  42,28 г. + 25,00 т. + 21,00 т.= 88,38 т.
КО Кооперация „Панда“, Гр. София -  45,00 т. + 25,00 г.+ 9,00 т. = 79,00 т.

Комисията единодушно взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

I. Комисията класира участниците както следва:
На Първо място: „Ауто Ойлс“ ЕООД, гр. Пловдив с комплексна оценка от 88,38 т.



На Второ място: Кооперация „Панда“, гр.София с комплексна оценка 79,00 т.

II. Комисията предлага на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани агитационни -  
рекламни текстилни сувенири) за к р ъ в о д а р и т е л и да сключи Договор за изпълнение на 
обществена поръчка с класираният на първо място участник, а именно „Ауто Ойлс” ЕООД, 
гр. Пловдив.

С това комисията приключи работата си.

Комисия:

1............................. 2..........................  3....................
/ д - р Я . Я У  /В .Г ./ / Е . Ф . /

* Основанието за заличаване на всички заличени данни в протокола е чл.Зба, ал.З ог
ЗОП.


