към рег. № 21-32-415/08.06.2015 г.

УТВЪРДИЛИ:
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“
/П/

ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА
08.06.2015 г.

ЗАМЕСТНИК-ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА”
/П/

БОРИСЛАВ ПОПОВ
08.06.2015 г.

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
от работата на комисия за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ)“ за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО
(NFIU) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

На 05.06.2015 г. в 14.00 часа, комисия, назначена със Заповед № ЗОП44/05.06.2015 г. на главния директор и заместник-главния директор на главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ за възлагане на обществена
поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за изграждането
на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по NSIP, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Милена Димитрова Иванова – главен експерт в
главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”
ЧЛЕНОВЕ:
1. полк. инж. Милен Иванов Христов – държавен експерт в
главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”
2. Мариана Христова Божилова – главен експерт в главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната”
3. инж. Ива Генчева Вълчанова – младши експерт в главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната”
4. Мартин Анастасов Емилов – държавен експерт в дирекция
„Правно – нормативна дейност”

5. полк. Светослав Димов Василев – държавен експерт в
дирекция „Сигурност на информацията”
6. Елисавета Димитрова Дунчева – държавен експерт в дирекция
„Планиране, програмиране и бюджет”
се събра за разглеждане на постъпилите Предложения за изпълнение на
поръчката (Предложенията) за съответствието им с изискванията на
Възложителя на основание чл. 99, ал. 1 от Вътрешните правила относно реда
за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори,
обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014 г. (Вътрешните правила).
След като се запознаха със списъка на постъпилите Предложения,
членовете на комисията подписаха Декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП за
съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и за спазване на
изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, както и във връзка с чл. 327, ал. 4 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
№
по
ред
1.
2.

„КА КОНСУЛТ 04“ ООД

Предложения с
вх. №…/дата/час
31/К/1/03.06.2015 г./11:00 ч.

„АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД

31/К/2/03.06.2015 г./15:11 ч.

КАНДИДАТИ

Комисията установи, че Предложенията са получени в указания срок и
същите са в непрозрачни пликове с ненарушена цялост, след което пристъпи
към отварянето им по реда на тяхното постъпване. Председателят и членове
на комисията подписаха пликове № 2 „Предлагана цена“ на кандидатите.
Бяха отворени пликове № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката“ за установяване тяхното съответствие с изискванията на
Възложителя.
I. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА
КАНДИДАТИТЕ:
1. „КА КОНСУЛТ 04“ ООД.
Комисията разгледа приложените документи в плик № 1, като установи,
че същите са изготвени и представени в съответствие с Условията за участие
в процедурата и отговарят на изискванията на Възложителя. Комсията
допуска кандидата до отваряне на плик № 2, съдържащ ценовото му
предложение.
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2. „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД.
Комисията разгледа приложените документи в плик № 1, като установи,
че същите са изготвени и представени в съответствие с Условията за участие
в процедурата и отговарят на изискванията на Възложителя. Комсията
допуска кандидата до отваряне на плик № 2, съдържащ ценовото му
предложение.
II. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК №2 С НАДПИС "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА".
На 04.06.2015 г. кандидатите са уведомени, че публичното заседание на
комисията за отваряне на плик № 2 с надпис "Предлагана цена" ще се
проведе на 08.06.2015 г. от 14:00 ч. Информацията е публикувана и на
Профила на купувача. На заседанието присъстваха представители на:
– „КА КОНСУЛТ 04“ ООД: Мариета Атанасова Владимирова - инженер
и служител по сигурността.
– "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД: Маруся Борисова Василева –
инвеститорски контрол.
На публичното заседание на 08.06.2015 г., на мястото на Мариана
Божилова, в състава на комисията взе участие подп. Людмил Методиев –
резервен член съгласно Заповед № ЗОП-44/05.06.2015 г.
Председателят на комисията обяви, че Предложенията и на двамата
кандидати съответстват на изискванията на Възложителя, като същите се
допускат до отваряне на пликове № 2 с надпис "Предлагана цена".
Кандидатите се увериха в целостта на техните пликове № 2, след което
комисията пристъпи към отварянето на същите по реда на постъпване на
Предложенията. Председателят на комисията обяви общата предлагана цена
за изпълнение на поръчката на всеки от кандидатите, както следва:
1. „КА КОНСУЛТ 04“ ООД:
петстотин) лева, без ДДС.

31 500 (тридесет и една хиляди и

2. „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД: 26 980 (двадесет и шест хиляди
деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС.
III. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

ЗА

1-во място: „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД с Предложение за изпълнение
на поръчката с вх. № 31/К/2 от 03.06.2015 г., 15:11 ч.
2-ро място: „КА КОНСУЛТ 04“ ООД с Предложение за изпълнение на
поръчката с вх. №31/К/1 от 03.06.2015 г., 11:00 ч.
Със съставянето на настоящия протокол на 08.06.2015 г., комисията
приключва своята работа.
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На основание чл. 103, ал.1 от Вътрешните правила относно реда за
планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори,
обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014 г., комисията предлага на Възложителя
да утвърди настоящия протокол.

Председател: ……/П/………

(инж. М. Иванова)

Членове:
1. …………/П/…………

(полк. М. Христов)

2. …………/П/…………

(М. Божилова)

3. …………/П/…………

(инж. И. Вълчанова)

4. …………/П/…………

(М. Емилов)

5. …………/П/…………

(полк. С. Василев)

6. …………/П/…………

(Е. Дунчева)

7. …………/П/…………

(подп. Л. Методиев)

*Подписите са заличени съгласно чл. 4 от ЗЗЛД
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