КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34

Рег. № 3СВ - 8165/02.12.2015 г.
Екз. единствен

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

АНДРЕЙ БОЦЕВ
02.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 3РД – 1465/17.11.2015 г. на
Командира на Сухопътните войски, в качеството му на Възложител, за
разглеждане, оценяване и класиране на постъпили оферти за определяне на
изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана при условията и по
реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Телевизионни приемници”
Днес, 01.12.2015 г., комисия назначена с горната Заповед в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: подполковник Валери Вътев Василев – главен експерт в
сектор „Договори и обществени поръчки” в Командване на Сухопътните войски
И ЧЛЕНОВЕ:
1. подполковник Христофор Найденов Христов – главен експерт в отдел
„Комуникационни и информационни системи” в Командване на Сухопътните
войски – резервен член на комисията на мястото на подполковник Михаил
Киров Тодоров – главен експерт в отдел „Комуникационни и информационни
системи” в Командване на Сухопътните войски;
2. ц. сл. Венета Бисерова Сиркьова – главен юрисконсулт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в Командване на Сухопътните войски;
Забележка: Поради отпуск на подполковник Михаил Киров Тодоров –
главен експерт в отдел „Комуникационни и информационни системи” в

Командване на Сухопътните войски – редовен член на комисията, се наложи да
бъде сменен с подполковник Христофор Найденов Христов – главен експерт в
отдел „Комуникационни и информационни системи” в Командване на
Сухопътните войски – резервен член на комисията,
се събра в 10:00 ч., в сградата на Министерството на отбраната – София,
бул. „Генерал Тотлебен” № 34, военно формирование 22 450 да разгледа, оцени
и класира постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет
„Телевизионни приемници”, открита с публична покана с уникален код
9047832.
Всички членове на комисията се запознаха с изискванията и
Техническата спецификация по предмета на поръчката и Заповед № 3РД –
1465/17.11.2015 г. на Командира на Сухопътните войски.
I. Комисията констатира, че в Регистъра за вписване на постъпилите
оферти за обществените поръчки до крайният срок за получаване на офертите,
а именно до 12:00 часа на 30.11.2015 г., в Командване на Сухопътните войски
са получени осем оферти:
№ по
ред

Оферти

Вх.
№

Дата на
получаване

1.

ПИ СИ ПЛЮС БГ ООД

68

27.11.2015 г.

2.

СТЕМО ООД

69

27.11.2015 г.

3.

ДЕЙТАКОМ ООД

71

27.11.2015 г.

4.

ЦИФРОНИМ ООД

73

30.11.2015 г.

5.

ПЕРУН ККБ ЕООД

77

30.11.2015 г.

6.

ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД

79

30.11.2015 г.

7.

ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД

80

30.11.2015 г.

8.

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

85

30.11.2015 г.

Членовете на комисията се запознаха с участниците подали оферти, след
което попълниха декларации за обстоятелства по чл. 35 от Закона за
обществените поръчки и чл. 327, ал. 2 и ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, в изпълнение на т. 8 от Заповед №
3РД – 1465/17.11.2015 г. на Командира на Сухопътните войски.
След като се установи, че няма основание за отстраняване на членове на
комисията от участие в дейността й по разглеждане, оценяване и класиране на
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офертите комисията започна работа.
На публичната част от заседанието на комисията при отварянето на
офертите присъстваха управителя на ДЕЙТАКОМ ООД и представител на
ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД при спазване на установения режим на достъп в
сградата.
II. Отваряне на офертите.
Офертите са запечатани в непрозрачен плик, което отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
След отваряне на офертите на участниците, беше обявено ценовото
предложение. Ценовите и техническите предложения бяха разписани от всички
членове на комисията и от присъстващите представители на участниците.
Ценовите предложения са, както следва:
УЧАСТНИК

Крайна
предлагана цена
с ДДС /лв./

ПИ СИ ПЛЮС БГ ООД

99 024,00

СТЕМО ООД

117 954,77

ДЕЙТАКОМ ООД

88 581,60

ЦИФРОНИМ ООД

103 200,00

ПЕРУН ККБ ЕООД

78 645,60

ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД

78 150,04

ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД

89 378,84

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

77 824,22

Комисията продължи работа в закрито заседание и провери
съответствието на офертата на участника с изискванията на чл.101в от ЗОП и
изискванията на възложителя посочени в публичната покана.
Комисията констатира, че участниците ЦИФРОНИМ ООД и ПИ СИ
ПЛЮС БГ ООД не са приложили в офертата си техническо предложение,
каквото е изискването на чл. 101в от ЗОП, както и на Възложителя.
Комисията единодушно реши да не допусне до класиране ценовите
предложения на ЦИФРОНИМ ООД и ПИ СИ ПЛЮС БГ ООД.
Офертите на останалите участниците отговарят на изискванията на
възложителя и комисията допуска до класиране ценовите им предложения.
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III. Класиране на ценовите предложения.
Като разгледа и съпостави ценовите предложения на участниците
допуснати до класиране, по обявения от възложителя критерий „Най - ниска
цена”, комисията извърши класиране както следва:
- Първо място - „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА” ООД с предложена обща
стойност 77 824,22 лв. /седемдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и
четири лева и 22 ст./ с ДДС;
- Второ място - ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД с предложена обща
стойност 78 150,04 лв. /седемдесет и осем хиляди сто и петдесет лева и 04 ст./ с
ДДС;
- Трето място - ПЕРУН ККБ ЕООД с предложена обща стойност
78 645,60 лв. /седемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и
60 ст./ с ДДС;
- Четвърто място - ДЕЙТАКОМ ООД с предложена обща стойност
88 581,60 лв. /осемдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и един лева и 60
ст./ с ДДС.
- Пето място - ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД с предложена обща
стойност 89 378,84 лв. /осемдесет и девет хиляди триста седемдесет и осем лева
и 84 ст./ с ДДС
- Шесто място - СТЕМО ООД с предложена обща стойност 117 954,77
лв. /сто и седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 77 ст./ с
ДДС.
Настоящия протокол е съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП.

КОМИСИЯ:
Заличено съгласно чл.2, във връзка с чл.4 от ЗЗЛД
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