УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО – МО
ПОЛКОВНИК
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ
/ П/

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със заповед № РД–07–295/04.09.2020
г. на началника на Комендантство - МО за разглеждане и класиране на
постъпили оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на перилни,
почистващи, санитарно-хигиенни и санитарни материали и препарати за
нуждите на Комендантство - МО“.
На 14.09.2020г. комисия, назначена със заповед № РД–07–295/04.09.2020г.
на началника на Комендантство - МО, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Лалева Спасовска – главен експерт в сектор
„Материално и техническо осигуряване“ в отделение “Стопански дейности“;
и членове:
1. Миланка Димитрова Асенова – началник на сектор „Комунално битово и
санитарно-хигиенно обслужване“ в отдел “Поддръжка“;
2. Вяра Пламенова Маринова – главен експерт в отдел „Финансово
счетоводен“;
се събра в 12.30 часа в сградата на Министерството на отбраната на ул.
„Дякон Игнатий“ №3, за получаване и разглеждане на допълнително изискана
информация от Възложителя към фирма „Булпапер“ ЕООД с писмо с изх. №
1085 / 11.09.2020г. във връзка с допусната от тях техническа грешка.
Комисията установи, че в установения срок от Възложителя е постъпило
писмо от фирма „Булпапер“ ЕООД с вх. № 2065/14.09.2020г. и час на подаване
09,10ч. в което потвърждава допуснатата от тях техническа грешка. Представила
е с вх. № 6/14.09.2020г. в запечатан, непрозрачен плик потвърденото ценово
предложение /Приложение № 2/.
I. Комисията пристъпи към разглеждане на потвърденото ценово
предложение на фирма „Булпапер“ ЕООД и направи следните констатации:
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- След извършената проверка на сбора от единични цени с включен ДДС
по подаденото количество за всяка една отделна позиция , комисията установи,
че получената обща стойност за Позиция № 1, Позиция № 2 и Позиция № 3 са
вярно изчислени.
- При сборуване на общия сбор от трите обособени позиции без вкл.
ДДС сумата е 23 569,21 лв. и с вкл. ДДС посочената сума е 28 283,05 лв.
Така представено ценовото предложение на участника отговаря на
предварително обявените условия на Възложителя, съгласно поканата.
II. Посочените от участниците стойности по приложение № 1 са
представени в табличен вид, както следва :

№ по
ред

1.
2.
3.
4.

Участници
„Булпапер“ ЕООД
„Перун ККБ“ ЕООД
„Клиин сървиз 1“ ООД
„Институт по целулоза
и хартия“ АД

Обща цена с вкл. ДДС
28283,05 лв.
30987,96 лв.
30989,01 лв.
31962,04 лв.

III. След сравняване на предложените от участниците цени /в таблицата
по приложение № 1/ по критерий „ най – ниска цена“, формирана като сбор от
предложената цена умножена по броя на съответния артикул, комисията
предлага следното класиране:

№ по
ред

1.
2.
3.
4.

Участници
„Булпапер“ ЕООД
„Перун ККБ“ ЕООД
„Клиин сървиз 1“ ООД
„Институт по целулоза
и хартия“ АД

Класиране на участниците
I – во място
II – ро място
III- то място
IV- то място

На основание подадените ценови предложения и предложеното класиране
на участниците, комисията предлага Възложителят да утвърди настоящия
протокол и да сключи договор с фирма „БУЛПАПЕР“ ЕООД за „Доставка на
перилни, почистващи, санитарно-хигиенни и санитарни материали и
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препарати за нуждите на Комендантство - МО“ на обща стойност 28283,05
лв. с вкл. ДДС.

Комисията приключи работата си на 14.09.2020 г.
Настоящият протокол е съставен на 14.09.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______________ Тотка Лалева Спасовска
/ П/

ЧЛЕНОВЕ:
1.______________ Миланка Димитрова Асенова
/ П/
2.______________ Вяра Пламенова Маринова
/ П/
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