ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА КОМЕНДАНТСТВО-МО
13 .08. 2020 г.
Относно:

№ РД-07-271

гр. София

Назначаване на комисия за разглеждане, оценка 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
„Придобиване на товарен автомобил с нормална проходимост с
техническа допустима маса до 3,5 т., употребяван за нуждите на
Комендантство-МО“.

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, МЗ № ОХ-282/27.03.2020 г. изменена и допълнена с МЗ № ОХ427/06.06.2020 г. и МЗ № ОХ-522/09.07.2020 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Назначавам комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили
оферти за „Придобиване на товарен автомобил с нормална проходимост с
техническа допустима маса до 3,5 т., употребяван за нуждите на Комендантство МО“, в състав:
Председател: Подполковник Красимир Атанасов Димитров - началник на
отделение „Транспортно осигуряване“
и членове:
1. Майор Николай Георгиев Димитров - старши експерт в
отделение „Транспортно осигуряване“,
2. Тотка Лалева Спасовска - главен експерт в отделение
“Стопански дейности“;
3. Петър Йорданов Зашев - главен счетоводител бюджетен в отдел
„Финансово - Счетоводен“;
4. Наталия Янкова Бамбалова - Димитрова - главен юрисконсулт
на Комендантство-МО.
Резервен председател: Подполковник Стефан Кирилов Стефанов - началник
на отделение “Стопански дейности“;
и резервен член: Диянка Маринова Жечева - старши специалист по ДДР.

2. Комисията да започне работа в 11:00 ч. на 17.08.2020 г., в КомендантствоМО - гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 3, зала 158.
3. Срок за работа на комисията до 18.08.2020 г.
4. Членовете на комисията да разгледат, оценят и класират офертите по
критерия „икономически най - изгодна оферта“ съгласно разработената методика за
комплексна оценка на офертите.
5. След приключване на работата, комисията да ми представи за утвърждаване
окончателен протокол за дейността си.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на членовете на комисията по
т.1, а контрола по изпълнението на заместник - началника на Комендантство-МО.
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