ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № 7244/01.12.2015 г.
Екз. единствен
Копие_______

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
чл.2 (1) от ЗЗЛД

КОНТРААДМИРАЛ

МИТКО ПЕТЕВ
01. 12 2015 г.

ПРОТОКОЛ
за работата на комисията относно разглеждане, оценяване и класиране на
офертите за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена
поръчка с предмет „Закупуване на горска и градинска техника”
В 14.00 ч. на 30.11.2015 г. комисия назначени със заповед на командира
на ВМС № РД 01-950/17.11.2015 г. в състав:
Председател – подполковник Светлозар Борисов Георгиев, главен
експерт във в.ф. 34400-42;
Членове - цивилен служител Велико Илиев Трифонов, старши
юрисконсулт във в.ф. 34400-8;
- цивилен служител Мария Бориславова Михайлова, старши
юрисконсулт в Командването на ВМС (резервен член)
се събраха за да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти за
реализиране на обществена поръчка, обявена със заповед на командира на
ВМС № РД – 01-950/17.11.2015 г. На публичната част на отварянето на
офертите, на основание чл.68, ал. 3 от ЗОП, присъства г-н Антон Добринов
Добрев, представител на фирма „Доба” ЕООД.
Поканата е публикувана в Регистъра на АОП, в Профила на купувача
на интернет страницата на Военноморските сили и е изпратено съобщение за
поканата до средствата за масово осведомяване.
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I.

КРИТЕРИЙ
ЗА
КОМИСИЯТА

ОЦЕНКА

ПРИ

РАБОТАТА

НА

Критерий за оценка на офертите е най ниска предложена цена за
обособена позиция .
II.

СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ:
1. „БАШ МАЙСТОРА” ЕООД;
2. „ДОБА” ЕООД;

Офертите са подадени в указаният в поканата срок и се допускат до
разглеждане.
III.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

1. „БАШ МАЙСТОРА” ЕООД е подала оферта в 11.40 ч. на 30.11.2015
г. с вх. №172/30.11.15 г., която съдържа всички изискуеми документи.
Офертата съдържа предложение по обособени позиции №1, №2 и №3.
Предлаганата техника отговарят на изискванията, съгласно приложение №1
на публичната покана.
2. „ДОБА” ООД е подала оферта в 11.45 ч. на 30.11.2015 г. с вх.
№173/30.11.15 г., която съдържа всички изискуеми документи. Офертата
съдържа предложение по обособени позиции №1, №2 и №3. Предлаганата
техника отговарят на изискванията, съгласно приложение №1 на публичната
покана.
IV.

СПИСЪК НА ФИРМИТЕ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ:

Няма отстранени фирми.
V.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Ценовите предложения са както следва:
№

Фирма

1.

„БАШ МАЙСТОРА”
ЕООД

2.

„ДОБА” ЕООД

ОП№1

ОП№2

ОП№3

13918,24 лв.
(2)

19953,27
(2)

1719,14
(2)

13512,00
(1)

19306,00 лв.
(1)

1200,00 лв.
(1)

Обща стойност за изпълнение на поръчката от класираната на първо
място фирма „Доба” ЕООД е 34018,00 лв. с ДДС при планирани 38000,00 лв.
с ДДС.
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VI.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Във връзка с посоченото в т V комисията предлага изпълнението на
обществената поръчка да бъде възложена на фирма „Доба” ЕООД, с която да
се сключи договор.
При неизпълнение на изискванията на чл. 74, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП от
класирания на първо място участник, да се покани класирания на второ място
да изпълни поръчката.

чл.2 (1) от ЗЗЛД

Председател – подполковник

Членове:-

ц. сл.

ц. сл.

Светлозар Георгиев
___.___ 2015 г.

чл.2 (1) от ЗЗЛД

Велико Трифонов
___.___ 2015 г.
Мария Михайлова
__.___ 2015 г.

чл.2 (1) от ЗЗЛД
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