Рег. № К-901/24.09.2015г.

П Р О Т О К О Л
Комисия,

назначена със

заповед № РД-07-308/16.09.2015 г. на

началника на Комендантство – МО, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тотка

Лалева

Спасовска

–

началник

сектор

“Материално и техническо осигуряване” в отдел “Стопански дейности”; и
ЧЛЕНОВЕ: 1. Наталия Бамбалова- Димитрова – главен юрисконсулт на
Комендантство-МО;
2. Десислава Динева Истилиянова – старши експерт в отдел
„Административно информационно обслужване“;
3. Михаил Иванов Кръстев – главен експерт в сектор
„Техническо обслужване и поддръжка на сградния фонд и пожарна
безопасност“ в отдел „Поддръжка“;
4. Петър Йорданов Зашев – главен експерт в отдел
„Финансово - счетоводен“;
се събра на 24.09.2015 г. за разглеждане на подадените предложения за
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на
кухненско оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на
Министерство на отбраната“.
І.

Комисията

констатира,

че

до

17.00

часа

на

23.09.2015г.,

в

регистратурата на Комендантство - МО са депозирани предложения от
следните участници :
 Оферта № 16/23.09.2015 г. от ЕТ “Айсберг – Александър
Александров” гр.София;
 Оферта № 17/23.09.2015 г. от “Айсбеар” ЕООД гр.Самоков;

II. Комисията се запозна подробно с постъпилите предложения на
фирмите-участнички и направи следните констатации:
1. Офертите са подадени в срок и съгласно изискванията в
запечатан, непрозрачен плик от участниците;
2. Върху плика участниците са посочили наименования на
дружествата, адрес за кореспонденция, телефон и електронен
адрес.
Отварянето на офертите на фирмите се извърши по реда на тяхното
постъпване.
В Оферта № 16/23.09.2015 г., подадена от участника ЕТ “Айсберг –
Александър Александров” гр.София комисията установи:
- няма представен списък по т.2.1 от Информацията от заповед № РД-07308/16.09.2015г;
- липсва заверено копие от документ за правоспособност по т.2.3 от
Информацията от заповед № РД-07-308/16.09.2015г;
- ценовото предложение по т. 2.11 от Информацията от заповед № РД-07308/16.09.2015г. не е поставено в отделен непрозрачен запечатан плик.
В Оферта № 17/23.09.2015 г., подадена от участника от “Айсбеар”
ЕООД, са представени всички изискуеми документи от Информацията от
заповед № РД-07-308/16.09.2015г.
ІІІ. Ценовите предложения на участниците са, както следва:
Ценовото

предложение

от

ЕТ

“Айсберг

–

Александър

Александров” гр.София не се разглежда от комисията, защото не отговаря
на условията по т.2.1 и т.2.11 от Информацията от заповед № РД-07308/16.09.2015г.
Ценовото предложение от “Айсбеар” ЕООД гр.Самоков за 1 месец е
948,00 лв. с вкл. ДДС, за 12 /дванадесет/ месеца е в размер на 11 376,00 с
вкл.ДДС.

ІV. Комисията предлага изпълнител на услугата „Поддръжка на кухненско
оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на
отбраната“ да бъде фирма “Айсбеар” ЕООД гр. Самоков и със същата да
бъде сключен договор след приключване на сега действащия договор №
ДИ-3/ 03.10.2014г.

