УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО – МО
ПОЛКОВНИК

/П/

РУМЕН ВАСИЛЕВ

Рег. № К–359/27.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 1

Комисия, назначена със заповед №
началника на Комендантство – МО, в състав:

РД–07–111/08.04.2015г.

на

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 „Финансовосчетоводен”;
3. Мирослава Евгениева Максимова – началник на отдел
„Административен”;
4. Миланка Димитрова Асенова – началник на сектор „Комуналнобитово и санитарно-хигиенно обслужване“ в отдел „Поддръжка”
се събра на 24.04.2015 г., за разглеждане на подадените предложения за
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни
/перилни и почистващи/ и санитарни материали за нуждите на Комендантство
– МО“.
І. Комисията констатира, че до 17.00 часа на 23.04.2015г., в
регистратурата на Комендантство - МО са депозирани предложения от
следните участници :
 Оферта № 4/23.04.2015 г. от „Перун ККБ“ ЕООД – гр.Благоевград;
 Оферта № 5/23.04.2015 г. от Кооперация „ПАНДА“ - гр.София;
 Оферта № 6/23.04.2015 г. от ЕТ "Нове Инженеринг – Антон
Антонов“ ООД - гр. Свищов;
 Оферта № 7/23.04.2015 г. от "Кукуда Груп" ООД- гр. София;

 Оферта № 8/23.04.2015 г. от "РОЕЛ-98" ООД - гр. София;
 Оферта №9/23.04.2015 г. от „РАЙТ КЛИНИНГ“ ООД – гр.София.
На отварянето на офертите присъстваха упълномощени представители
на участниците на следните фирми:
- "Кукуда Груп" ООД- гр. София - Иван Петров Каменов
- "РОЕЛ-98" ООД - гр. София – Йордан Пламенов Новков
II. Комисията се запозна подробно с постъпилите предложения на фирмитеучастнички и направи следните констатации:
Всички оферти са подадени в срок и съгласно изискванията в
публичната покана в запечатан, непрозрачен плик от участника с надпис:
„Доставка на хигиенни /перилни и почистващи/ и санитарни материали за
нуждите на Комендантство – МО“. Върху плика, участниците са посочили
наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон, факс и
електронен адрес. Всички оферти са с регистрационен номер по реда на
постъпването.
Членовете на комисията попълниха Декларация по чл.327, ал.2 и 3 от
Закона за отбраната на въоръжените сили на Република България и Декларация
по чл.35, ал.3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и 2 от ЗОП).
Комисията отвари офертите по реда на тяхното постъпване и предложи на
представителите на присъстващите участници да подпишат техническите и
ценовите предложения на останалите участници.
При разглеждане на подадените предложения за изпълнение на поръчката
от участниците, посочени в раздел III-ти от публичната покана, комисията
установи:
1.
При разглеждането на документите на фирма „Перун ККБ“ ЕООД
се установи, че в Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС,
приложение №8 от публичната покана, не 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 не е декларирал, съответствие с БДС, посочени в т.3.1.2.2, т.3.1.2.3
от техническата спецификация, както и не е декларирал обстоятелствата по
т.1.9 и т.1.10 от изискванията за изпълнение на поръчката.
Комисията установи, че липсва информационен лист за безопасност на
продуктите, по т. 2 и 3 от ценовото предложение.
3.
При разглеждането на документите на фирма ЕТ "Нове
Инженеринг – Антон Антонов“ ООД комисията установи, че са предоставени
всички изискуеми документи съгласно изискванията от публичната покана.
4.
При разглеждането на документите на фирма "РОЕЛ-98" ООД
комисията установи, че са предоставени всички изискуеми документи съгласно
изискванията от публичната покана.

5.
При разглеждането на документите на фирма "Кукуда Груп" ООД
комисията установи, че са предоставени всички изискуеми документи съгласно
изискванията от публичната покана.
6.
При разглеждането на документите на фирма „РАЙТ КЛИНИНГ“
ООД комисията установи, че Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРС, приложение №8 от публичната покана, не е пълна и не е
декларирано обстоятелството по т. 5, съгласно образеца.
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 участниците, в срок до 17.00ч. на 29.04.2015г., да
представят липсващите документи и да остранят констатираните нередовности.

Комисията приключи работата си в 17:00 часа на 24.04.2015 г.
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