КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34
Рег. № 3СВ - 8070 / 07 .11.2014 г.
Екз. единствен

УТВЪРЖДАВАМ:
заличено, съгласно чл. 2 във връзка с чл. 4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за
обществените поръчки, с предмет „Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”

На 04.11.2014 г. в 10:30 ч., комисия, назначена със заповед на Командира на Сухопътните войски № 3РД1056/16.10.2014 г., в състав:
Председател:
заличено, съгласно чл. 2 във връзка с чл. 4 от ЗЗЛД
Членове:
1. заличено, съгласно чл. 2 във връзка с чл. 4 от ЗЗЛД;
2. заличено, съгласно чл. 2 във връзка с чл. 4 от ЗЗЛД;
се събра в пълен състав за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за обществена поръчка с
предмет „Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни” запознаха се с изискванията на възложителя
по предмета на обществената поръчка и установи, че до крайния срок за подаване на оферти, а именно 16:00 часа на 03.11.2014
г. са постъпили пет оферти:

Таблица 1
Постъпили оферти:
№

Участник

Вх. №

Дата на постъпване

1.

ET „Емил Костов - Екокерамик” - Враца

50

10:15 ч. на 28.10.2014 г.

2.

„Спектър 93” ООД - Ямбол

54

11:35 ч. на 29.10.2014 г.

3.

„КАРИ - Г” ЕООД - Карлово

58

15:30 ч. на 29.09.2014 г.

4.

АЙСИ ООД - Кюстендил

62

10:40 ч. на 31.10.2014 г.

5.

„СЕЛТ” ООД - Пловдив

63

11:00 ч. на 03.11.2014.

В хода на работа на комисята в 11:21 часа на 04.11.2014 г. постъпи оферта от фирма „Вай Колор” ЕООД заведена с вх.
№ 64/04.11.2014 г. Съгласно заповед № 3РД-1056/16.10.2014 г. на командира на Сухопътните войски крайния срок за
приемане на оферти е 16:00 часа на 03.11.2014 г. Предвид на това комисията единодушно реши да не отваря офертата на
фирмата.
След като членовете на комисията се запознаха с постъпилите оферти за обществената поръчка, същите попълниха
декларации за липсата на обстоятелства по чл. 35 от ЗОП и чл. 327 от ЗОВСРБ, съгласно т. 8 от заповед № 3РД1056/16.10.2014 г., на Командира на Сухопътните войски, и пристъпиха към разглеждане и оценка на офертите на участниците
в обществената поръчка по реда на тяхното подаване.
Комисията установи, че постъпилите оферти са в затворени непрозрачни пликове, което отговаря на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След отваряне на пликовете с офертите на участниците, комисията провери съответствието на
представените документи с изискванията на Възложителя и чл. 101в от Закона за обществените поръчки и установи, че всички
участници са представили изискуемите документи и същите отговарят на всички изисквания за изпълнение на поръчката.
Предвид на горното комисията реши да допусне офертите на всички участници до разглеждане на ценовите им
предложения и установи:
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- Общата стойност на ценовото предложение на ET „Емил Костов - Екокерамик” - Враца в размер на 27 876,95 лв.
/двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и 95 ст./ с ДДС.

- Общата стойност на ценовото предложение на „Спектър 93” ООД – Ямбол в размер на 28 072,50 лв. /двадесет и осем хиляди
седемдесет и два лева и 50 ст./ с ДДС.

- Общата стойност на ценовото предложение на „КАРИ - Г” ЕООД - Карлово в размер на 21 651,20 лв. /двадесет и
една хиляди шестстотин петдесет и един лева и 20 ст./ с ДДС.
- Общата стойност на ценовото предложение на АЙСИ ООД – Кюстендил в размер на 22 439,80 лв. /двадесет и две
хиляди четиристотин тридесет и девет лева и 80 ст./ с ДДС.
- Общата стойност на ценовото предложение на СЕЛТ ООД – Пловдив в размер на 20 073,36 лв. /двадесет хиляди
седемдесет и три лева и 36 ст./ с ДДС.
Като съпостави ценовите предложения на участниците по определения от Възложителя критерий „Най – ниска цена”
и комисията класира участниците в следния ред :
1. На първо място „СЕЛТ” ООД – Пловдив с ценово предложение в размер на 20 073,36 лв. /двадесет хиляди
седемдесет и три лева и 36 ст. / с ДДС.
2. На второ място „КАРИ - Г” ЕООД - Карлово с ценово предложение в размер на 21 651,20 лв. /двадесет и една хиляди
шестстотин петдесет и един лева и 20 ст. / с ДДС.
3. На трето място АЙСИ ООД – Кюстендил с ценово предложение в размер на 22 439,80 лв. /двадесет и две хиляди
четиристотин тридесет и девет лева и 80 ст. / с ДДС
4. На четвърто място ET „Емил Костов - Екокерамик” - Враца с ценово предложение в размер на 27 876,95 лв. /двадесет и
седем хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и 95 ст. / с ДДС.

5. На пето място „Спектър 93” ООД – Ямбол с ценово предложение в размер на 28 072,50 лв. /двадесет и осем хиляди седемдесет и два
лева и 50 ст. / с ДДС.
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Предвид на гореизложеното, комисията предлага изпълнението на обществената поръчка с предмет „Доставка на
бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни” да бъде възложено на фирма „СЕЛТ” ООД – Пловдив.
При отказ на първия класиран участник да се сключи договор, за изпълнение на обществената поръчка с класирания на второ
място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
заличено, съгласно чл. 2 във връзка с чл. 4 от ЗЗЛД
ЧЛЕНОВЕ:
1. заличено, съгласно чл. 2 във връзка с чл. 4 от ЗЗЛД
2. заличено, съгласно чл. 2 във връзка с чл. 4 от ЗЗЛД

Отпечатано в един екземпляр за военно формирование 22450 АСД-13-0
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