
УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО – МО 

ПОЛКОВНИК  /П/  РУМЕН ВАСИЛЕВ 
 
Рег. № К–405/08.04.2015 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  3  
 
 
Днес 08.05.2015 г. в сградата на Министерството на отбраната, ул. 

„Дякон Игнатий” № 3, в стая 463 от 9:30 часа, в изпълнение на Заповед № РД–

07–111/08.04.2015 г., изменена и допълнена със заповеди № РД–07–

126/27.04.2015 г. и № РД–07–134/04.05.2015 г. на началника на Комендантство 

– МО се проведе заседание на комисия в състав: 

 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Лазарова Велчева – старши експерт в 

сектор „Материално и техническо осигуряване“ в отдел „Стопански дейности“; 

И ЧЛЕНОВЕ:  1.Наталия Янкова Бамбалова–Димитрова – главен 

юрисконсулт на Комендантство–МО; 

2. Стефка Георгиева Йорданова – главен експерт в отдел 

„Финансово–счетоводен”; 

3. Мирослава Евгениева Максимова – началник на отдел 

„Административен”; 

4. Миланка Димитрова Асенова – началник на сектор „Комунално–

битово и санитарно–хигиенно обслужване“ в отдел „Поддръжка”. 

 

Комисията се събра в пълен състав, като резервният председател подписа 

декларациите по чл. 35, ал. 3 от ЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ. 

 

Във връзка с утвърден протокол рег. № К–377/30.04.2015 г. и изпратени 

писма до участниците в регистратурата на Комендантство – МО до 17:00 ч. на 

07.05.2015г. са постъпили допълнителни документи: 

 към рег. № 4/05.05.2015 г. от участника „Перун ККБ“ ЕООД; 

 към рег. № 7/29.04.2015 г. от участника „Кукуда–груп“ ООД. 

 

Документите са постъпили в указания срок и комисията пристъпи към 

тяхното разглеждане: 

 

1. Съгласно ценовата обосновка на фирма „Перун ККБ“ ЕООД 

предложените цени са образувани по метода доставна цена – 82%, транспортни 

разходи – 8% и печалба – 10%. Цените са конкурентни, тъй като доставчиците са 

български фирми, производители на дезинфенктанти, хигиенни препарати и 



консумативи, и притежават разрешителни за търговия от Министерство на 

здравеопазването и сертификати по утвърден БДС. 

2. Съгласно ценовата обосновка на фирма „Кукуда–груп“ ООД в 

предложените цени са включени минимални транспортни разходи, липсват 

разходи за наем и консумативи. Като цяло цените и сроковете са кумулативни и 

обхващат целия процес – от заявката до доставката – франко складовете на 

Комендантство – МО. 

 

Комисията прие писмените обосновки, в които са посочени обективни 

обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка, и пристъпи към оценяване и класиране на офертите, както следва: 

 

За обособена позиция № 1: 

 

 

УЧАСТНИК 

 

Обособена позиция № 1 

/хигиенни материали/ 

без ДДС 

Класиране 

„КУКУДА ГРУП“ ООД 3120,50 лв. I-во място 

„ПЕРУН ККБ“ ЕООД 3997,00 лв. II-ро място 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 4556,28 лв. III-то място 

„РОЕЛ-98“ ООД 5026,65 лв. IV-то място 

„РАЙТ КЛИЙНИНГ” ООД 5162,80 лв. V-то място 

ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ“ 5268,01 лв. VI-то място 

 

За обособена позиция № 2: 

 

 

УЧАСТНИК 

 

Обособена позиция № 2 

/санитарни материали/ 

зез ДДС 

Класиране 

„ПЕРУН ККБ“ ЕООД 13726,00 лв. I-во място 

„РОЕЛ-98“ ООД 16701,30 лв. II-ро място 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 18495,50 лв. III-то място 

ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ“ 31987,10 лв. IV-то място 

 

Имайки предвид гореизложеното, комисията предлага: 

 

1. Да се отстрани фирма „Кукуда–груп“ ООД от участие за обособена 

позиция № 2, тъй като в ценовото предложение, номенклатура 28. Чувал 

полиетилен за отпадъци – 130 л, 100 микрона, плътен с връзка /тип грозде/ е 

допусната грешка, като е посочена обща стойност без ДДС – 225,00 лв. и 

същата води до грешка в общата стойност на сумата за тази позиция. Съгласно 

забележката, посочена в образеца на ценовото предложение – при 

несъответствие между предложените единична и обща цена, участникът следва 

да бъде отстранен от участие. 

 

 2. Да се отстрани фирма „Райт клийнинг“ ООД от участие за 

обособена позиция № 2, тъй като е допусната грешка при сбора на общата 



стойност. Съгласно забележката, посочена в образеца на ценовото предложение 

– при несъответствие между предложените единична и обща цена, участникът 

следва да бъде отстранен от участие. 

 

 3. За изпълнител на обществената поръчка, за обособена позиция № 1, 

да бъде избрана фирма „Кукуда–груп“ ООД с предложена най–ниска цена – 

3120,50 лв. без ДДС. 

 

 4. За изпълнител на обществената поръчка, за обособена позиция № 2, 

да бъде избрана фирма „ПЕРУН ККБ“ ЕООД с предложена най-ниска цена – 

13726,00 лв. без ДДС. 

 

 Настоящият протокол се състави на 08.05.2015 г. 

 

 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/   /Галина Велчева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 1.           /П/               /Наталия  Бамбалова–Димитрова/ 

2.           /П/             /Стефка Йорданова/ 

3.  /П/      /Мирослава Максимова/ 

4.   /П/  /Миланка Асенова/ 

 


