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УТВЪРДИЛ:
/Милен Никол

ИМ Бургас/

ПРОТОКОЛ
Днес на 18.04.2016 г. в 11:00 часа, в Дирекцията на Регионален исторически музей Бургас, ул. „Славянска” № 69,
комисия в състав: Светла Далакчиева - зам. директор на РИМ Бургас, Радовеста Стюърт - експерт проекти и обучение
на възрастни, Мила М иделиева - секретар и Соня Иванова - счетоводител, се събра на закрито заседание да отвори
офертите и да обяви ценовите предложения за обществена поръчка с предмет: „ Организиране и провеждане по проект
„Красива България” на професионално обучение на регистрирани в дбт безработни лица по специалност
•.Вътрешни В и К м реж и “, код по СППОО 5820501, професия „Монтаж ник на В и К м реж а“, код по СППОО 582050
за придобиване на втора квалификационна ст епен“. Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите е
назначена със Заповед № РД 16-38/18.04.2016г. на Милен Николов, Директор на РИМ Бургас
В указания с Покана, публикувана на на 07.04.2016г. на страницата на РИМ Бургас срок за представяне на оферти,
са подадени следните две:
Плик № 1, с вх. № РД 30-11.140/13.04.2016г. на „СТИК“ ЕООД, ЕИК 103913366, представлявано от управителя
Кирил Недков, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 16, вх. Б, ет. 2, ап.7;
Плик № 2, с вх. № РД 30-11,146/15.04.2016г. на „СИВАНИ“ ООД, ЕИК 175020683, представлявано от
управителя Силвия Недкова, със седалище и адрес на управление: гр. Ихиман, ул. Георги Раковски № 24;
Комисията разгледа офертите и установи, че и и двете СТМ са представили изискуемите документи и отговарят
на критериите за подбор, посочени в Техническите условия - притежават необходимата правоспособност и състав от
специалисти.
Ценовите им предложения са следните:
„СТИК“ ЕООД, е предложило единична цена за обучение на един участник е 583.0 лв. без ДДС
„СИВАНИ“ ООД е предложило единична цена за обучение на един участник - 520.0 лв. без ДДС.
Предвид гореизложеното Комисията определи следното класиране:
На първо място: „СИВАНИ“ ООД, ЕИК 175020683,
На второ място: „СТИК“ ЕООД, ЕИК 103913366,
Предвид гореизложеното Комисията предлага за изпълнител на настоящата обществена поръчка „СИВАНИ“
ООД, ЕИК 175020683, с което следва да се сключи договор, регламентиращи правоотношенията му с Регионален
исторически музей Бургас.

СВЕТЛА ДАЛАКЧИЕВА
Председател на комисията
РАДОВЕСТА СТЮ ЪРТ
'
Член на ком исият а..........................
МИЛА МИДЕЛИЕВА
Член на ком исият а....
СОНЯ ИВАНОВА
Член на ком исият а...

