
УТВЪРЖДЛ
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П Р О Т О К О Л

В изпълнение на Заповед № РД-12-927/08.09.2015 г. на Кмета на община 
Нова Загора на 09.09.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател:
Веселина Трънова - Секретар на Община Нова Загора 
Членове:
Веселии Василев - ст. счетоводител в отдел „Счетоводен"
Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел „Правей"

Със задача:
да разгледат, оценят и класират постълилите оферти с ценови предложения от 
кандидатите за „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на 
общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни 
средства".

Комисията започна работа в 08:30 часа и констатира, че в посочения в 
публичната покана срок са посгьпили три оферти:

1. Кооперация „Панда", гр. София, вх. № 26-00-584/08,09.2015 г., 09:20
часа.

2. „ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Стара Загора, вх. № 26-00- 
585/08.09.2015 г., 09:43 часа.

3. ЕТ „Диньо Аврамов", гр. Нова Загора, вх. № 26-00-588/08.09.2015 г., 
09:52 часа.

На заседанието на комисията не присъсгваха представители на 
участниците или други лица. Комисията констатира, че офертите са с 
ненарушена цялост и пристъпи към тяхното отваряне по реда на посгьпването 
им.

След като отвори офертите комисията обяви предложените цени:

1. Кооперация „Панда", гр. София предлага обща цена в лева с ДДС - 
21235,06 лева.

2. „ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Стара Загора предлага обща цена в лева 
с ДДС - 29956,85 лева.

3. ЕТ „Диньо Аврамов", гр. Нова Загора предлага обща цена в лева с ДДС 
- 21232,20 лева.

След като отвори и се запозна с представените оферти, комисията 
извърши проверка за съответствие на офертите с изискванията на възложителя, 
и констатира следното:

1. Учасгникьт Кооперация „Панда", гр. София е представил всички 
необходими за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на 
изискванията на възложителя.

2. Участникът „ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Стара Загора е представил 
всички необходими за участие в процедурата документи и офертата му 
отговаря на изискванията на възложителя.

3. Участникът ЕТ „Диньо Аврамов", гр. Нова Загора е представил всички 
необходими за участие в процедурата документи и офертата му отговаря на 
изискванията на възложителя.

Заложеният критерий за оценка е „най-ниска цена", като на оценяване 
подлежи общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника. 
Общата цена се формира въз основа на обявените количества и предложените 
единични цени за определен артикул.



С оглед на заложения критерий за оценяване и предложените цени, 
комисията класира участниците, както следва:

I място - ЕТ „Диньо Аврамов", гр. Нова Загора
II място - Кооперация „Панда", гр. София
III място - „ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Стара Загора

Въз основа на осъщественото класиране комисията предлага договор за 
изпълнение на обществена поръчка за доставка на почисгващи и хигиенни 
материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства да се сключи с класирания на първо място 
участник ЕТ „Диньо Аврамов", гр. Нова Загора.

Настоящият протокол е съставен съгласно изискванията на чл. 101г, ал. 4 
от ЗОП и се приключи на 16.09.2015 г.
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