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Радостин Радков

ПРОТОКОЛ
от 7.12.2016 г.

от заседание на Комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/, със Заповед № АЗ-136/18.11.2016 г. на
г-жа Любка Стоянова, Заместник-председател на Административен съд Софияград, за дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на ЗОП,
във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
с предмет на поръчката: „Доставка на офис техника - 27 броя компютърни
конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой
резервно захранване /UPS/ - за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно
устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство за нуждите на
Административен съд София-град”
Днес, на 7.12.2016 г., в кабинет № 5, ет. 1 в сградата на Административен
съд София-град, в изпълнение на Заповед № АЗ-136/18.11.2016 г. на
Заместник-председателя на Административен съд София-град и поради
отсъствието на членовете Габриела Иванова - съдебен помощник, и Борис
Чакъров - младши специалист КИС, се състоя заседание на комисия в състав:
Председател - Биляна Икономова, съдебен помощник;
Членове:
1. Ивайло Чернинков - съдебен помощник;
2. Аксиния Каменова - съдебен помощник, по заместване;
3. Мая Иванова - системен администратор;
4. Миглена Христова - съдебен помощник, по заместване.
На 28.11.2016 г. Комисията е предложила на Възложителя да сключи
договор с предмет: „Доставка на офис техника - 27 броя компютърни
конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой

резервно захранване /UPS/
-за сървър, 5 броя мултифункци
устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство за нуждите на
Административен съд София-град“, с класирания на първо място участник
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД. Предложението е утвърдено от
Възложителя на 29.11.2016 г.
На 7.12.2016 г. с вх. № 31507 /пощенско клеймо 6.12.2016 г./ е постъпил
от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД отказ от сключване на договор,
мотивиран, както следва „защото това е най-разумното решение за всички от
гледна точка на констатирани разминавания в техническата спецификация и
Вашите изисквания“.

Във връзка с отказа на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД на
основание чл. 194, ал. 2 от ЗОП, въз основа на ценовите предложения и
критерия за оценка - „най-ниска цена“, Комисията предлага на Възложителя да
сключи договор с предмет:,Доставка на офис техника - 27 броя компютърни
конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/
персонален, 1 брой
резервно захранване /UPS/
-за сървър, 5 броя мултифункци
устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство за нуждите на
Административен съд София-град“, с класирания на второ място участник
„АКСИОР“ ООД /видно от утвърдения на 29.11.2016 г. от Възложителя
протокол/.

Комисията приключи своята работа на 7.12.2016 г., като изготви и
подписа настоящия протокол.
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