
УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО – МО 

ПОЛКОВНИК  /П/  РУМЕН ВАСИЛЕВ 
 
Рег. № К–377/30.04.2015 г. 

 

П Р О Т О К О Л  №  2  
 
 
Днес 30.04.2015 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 заповед № РД–07–

126/27.04.2015г. на началника на Комендантство – МО се проведе заседание на 

комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Лалева Спасовска – началник на 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 за разглеждане на изисквани 

документи от участниците „Перун ККБ“ ЕООД, Кооперация „ПАНДА“ и 

„РАЙТ КЛИНИНГ“ ООД. 

Във връзка с утвърден протокол рег. № К–359/27.04.2015 г. и изпратени 

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

29.04.2015г. са постъпили допълнителни документи от следните участници: 

 декларация с рег. № 9/28.04.2015 г. от участника „РАЙТ КЛИНИНГ“ 

ООД; 

 плик с рег. № 4/29.04.2015 г. от участника „Перун ККБ“; 

 плик с рег. № 5/29.04.2015 г. от участника Кооперация „ПАНДА“; 

 

Документите са постъпили в установения срок и комисията пристъпи към 

тяхното разглеждане по реда на тяхното постъпване и констатира: 

 

1. При разглеждането на документите на фирма „Перун ККБ“ ЕООД се 

установи, че е подадена Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, 

приложение №8 от публичната покана и е декларирано обстоятелството по т.2. 



2. При разглеждането на документите на Кооперация „ПАНДА“ по т. 

1.8 от изискванията за изпълнение на поръчката от публичната покана 

участникът е декларирал, съответствие с БДС, посочени в т.3.1.2.2, т.3.1.2.3 от 

техническата спецификация, както и е декларирал обстоятелствата по т.1.9 и 

т.1.10 от изискванията за изпълнение на поръчката.  

Комисията установи, че е представен информационен лист за безопасност 

на продуктите, по т. 2 и 3 от ценовото предложение. 

 

3. При разглеждането на документите на фирма „РАЙТ КЛИНИНГ“ 

ООД комисията установи, че е подадена Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРС, приложение №8 от публичната покана и е декларирано 

обстоятелството по т. 5, съгласно образеца.  

 

Комисията, установи че техническите предложения на всички участници, 

отговарят на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на 

фирмите, които бяха обявени на публичното заседание, проведено на 

24.04.2015 г. и установи, че цената е формирана като сума от цените за единица 

бройка без ДДС, същите са посочени в следната сравнителна таблица: 

 

№ 

по 

ред 

 

УЧАСТНИК 

 

Обособена 

позиция 

№ 1 

/хигиенни 

материали/ 

 

Обособена 

позиция 

№ 2 

/санитарни 

материали/ 

 

Общо 

без ДДС 

 

Общо 

с ДДС 

1. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 3997,00 лв. 13726,00 лв. 17723,00 лв. 21267,60 лв. 

2. 
КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“ 
4556,28 лв. 18495,50 лв. 23051,78 лв. 27662,14 лв. 

3. 

ЕТ „НОВЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ-

АНТОН АНТОНОВ“ 

5268,01 лв. 31987,10 лв. 37255,11 лв. 44706,13 лв. 

4. 
„КУКУДА ГРУП“ 

ООД 
3120,50 лв. 13212,00 лв. 16332,50 лв. 19599,00 лв. 

5. „РОЕЛ-98“ ООД 5026,65 лв. 16701,30 лв. 21727,95 лв. 26073,54лв. 

6. 
„РАЙТ КЛИЙНИНГ” 

ООД 
5162,80 лв. 18994,10 лв. 24156,90 лв. 28988,28 лв. 

 

Комисията констатира, че в ценовото предложение на фирма „Кукуда–

груп“ ООД за обособена позиция № 2, 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 за обособена позиция № 2, поради което ценовото предложение не 

беше разгледано. 

 



Комисията констатира, че в ценовото предложение на фирма „Райт 

клийнинг“ ООД за обособена позиция № 2 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 за обособена позиция № 

2, поради което ценовото предложение не беше разгледано. 

 

Комисията разгледа останалите ценови предложения, които са посочени в 

следните таблици: 

 

За обособена позиция № 1: 

 

№ по ред 
 

УЧАСТНИК 

 

Обособена позиция 

№ 1 

/хигиенни материали/ 

1. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 3997,00 лв. 

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 4556,28 лв. 

3. ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ“ 5268,01 лв. 

4. „КУКУДА ГРУП“ ООД 3120,50 лв. 

5. „РОЕЛ-98“ ООД 5026,65 лв. 

6. „РАЙТ КЛИЙНИНГ” ООД 5162,80 лв. 

 

За обособена позиция № 2: 

 

№ по ред 
 

УЧАСТНИК 

 

Обособена позиция 

№ 2 

/санитарни материали/ 

1. „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 13726,00 лв. 

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 18495,50 лв. 

3. ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ“ 31987,10 лв. 

4. „РОЕЛ-98“ ООД 16701,30 лв. 

 

Комисията, констатира, че така посочените ценови предложения – на 

„Кукуда–груп“ ООД за обособена позиция № 1 и „ПЕРУН ККБ“ ЕООД за 

обособена позиция № 2, са с повече от 20 на 100 по–благоприятни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници, поради което е 

необходимо да се изиска от участниците подробна писмена обосновка за 

начина на тяхното ценообразуване. 

 

Имайки предвид гореизложеното, комисията предлага: 

 

1. След утвърждаване на настоящия протокол, същият да се изпрати до 

участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача. 

2. Да се даде възможност на „Кукуда–груп“ ООД и „ПЕРУН ККБ“ ЕООД, 

в срок до 17.00ч. на 07.05.2015г., да представят подробна писмена обосновка за 

начина на тяхното ценообразуване за съответните позиции. 

 



Комисията приключи работата си в 11:30 часа на 30.04.2015 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/              /Тотка  Спасовска/ 

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

2.           /П/             /Стефка Йорданова/ 

3.  /П/      /Мирослава Максимова/ 

4.   /П/  /Миланка Асенова/ 


