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ПРОТОКОЛ

Днес 16.03.2022 г. в 13:30 часа, се проведе заседание на Комисията назначена със заповед
16 580/22.02.2022 г. на директора на 96.СУ „Лев Николаевич Толстой“, за подбор на получените
оферти в процедура чрез сключване на директен договор по реда на чл.20 ал. 4 т. 3 от ЗОП, за
„Закупуване на 30 броя компютърни конфигурации с операционен софтуер за нуждите на96. СУ “Лев Николаевич Толстой“, в състав:

Председател:

Десислава Атанасова Георгиева- счетоводител;
Членове:
1. Симеон Свиленов Ефремов - заместник-директор АСД
2. Стойка Великова Стоилова - РНИКТ
3. Надя Йорданова Карапетян -- домакин
4. Веселка Божкова Микаелян - технически сътрудник

Т. Получаване на офертите:

Председателят на комисията обчви, че в определения срок за получаване на ценови
предложения - 15.03.2022 г. са постъпили 3 /три/ ценови предложения на електронен адрес:Яп зоид6(ФаБу.Ъе , както следва:

1. „Дигитал корект“ ООД - вх. Ме 1841/07.03.2022 г.
2. „Евотек“ ООД - вх. Ме 1933/11.03.2022 г.
3. „Копи кан“ ООД - вх. 6 1948/14.03.2022 г.
Комисията констатира, че всички 3 /три/ ценови предложения са подадени в срок и

същите неотговарят на изискванията за пределна цена 26100.00 лева с ДДС за 30 броя
компютърни конфигурации с операционен софтуер.

1. „Дигитал корект“ ООД - гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ Ме23, предлага цена за
доставкав размер на 27900.00 лева с ДДС.

2. „Евотек“ ООД - гр. София, ул. „Архитект Георги Ненов“ Ме 31, предлага цена за
доставкав размер на 26280 лева с ДДС.

3. „Копи кан“ ООД - гр. София, ул. „Милин камък“ Ме5, предлага цена за доставка в размер
на 27072.00 лева с ДДС.

П.Отваряне на офертите
След разглеждане на представените технически спецификации на участниците,комисията констатира:
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„Дигитал корект“ ООД
Участникът не е представил попълнен проект на договор, техническо предложение по

образец, придружено с обяснителна записка , срок за изпълнение - не е посочен.
Участникът е представил ценово предложение, и предлага ОБЩА ЦЕНА в размер на

27900.00 лв. (двадесет и седем хиляди и деветстотин лева) е ДДС.

„Евотек“ ООД
Участникът е представил попълнен проект на договор, техническо предложение по

образец, придружено с обяснителна записка, със срок за изпълнение - 3 /три/ календарни дни от
подписване на договора.

Участникът е представил ценово предложение, и предлага ОБЩА ЦЕНА в размер на
26280.00 лв. (двадесет и шест хиляди и двеста и осемдесет лева) с ДДС.

„Копи кан“ ООД
Участникът е представил попълнен проект на договор, техническо предложение по

образец, придружено с обяснителна записка, със срок за изпълнение след окончателно плащане.
Участникът е представил ценово предложение, и предлага ОБЩА ЦЕНА в размер на

27072.00 лв. (двадесет и седем хиляди и седемдесет и два лева) се ДДС.

Ш.Класиране на фирмите

Въз основа на предварително обявения критерии „най ниска цена“

Комисията извърши следното класиране за „ДОСТАВКА НА 30 /ТГРИДЕСЕТ/ БРОЯ
КОНПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С ОПЕРАЦИОНЕН СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕНА 96. СУ“:

Първо място: „Евотек“ ООД - гр. София, ул. „Архитект Георги Ненов“ Ме 31, с предложена
цена в размер на 26280 лева с ДДС.
Второ място: „Копи кан“ ООД гр. София, ул. „Милин камък“ ЛМ65, с предложена цена в размер
на 27072.00 лева с ДДС.
Трето място: „Дигитал корект“ ООД гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ Ме23, с предложена цена
в размер на 27900.00 лева с ДДС.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на директора на 96. СУ да сключи договор
за изпълнение на обществена поръчка с предмет на дейност „Закупуване на 30 броя
компютърни конфигурации с операционен софтуер за нуждите на 96. СУ “Лев Николаевич
Толстой“, с класираният на първо място участник „Евотек“ ЕООД.
Протоколът евее К 03.2022 г.
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