КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34
Рег. № 3СВ - 7334/01.11.2016 г.
Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

/П/

АНДРЕЙ БОЦЕВ
31.10. 2016 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия за извършване на подбор на кандидатите и на
участниците, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за
обществена поръчка с предмет „Доставка на уреди и материали за
домакинството – включително кухненско оборудване за нуждите на
военни формирования от Сухопътните войски”
В периода 17 – 28.10.2016 г., комисия назначена със заповед № 3РД –
1085/17.10.2016 г. на командира на Сухопътните войски в качеството му на
Възложител, в състав:
Председател:
подполковник Георги Великов НЕЙКОВ – главен експерт в отдел
„Логистика” в Командване на Сухопътните войски;
и Членове:
1. подполковник Иван Стефанов СТЕФАНОВ – главен експерт в сектор
„Финанси” в командване на Сухопътните войски;
2. майор Васил Костадинов ТОДОРОВ – старши експерт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;
3. ц. сл. Петко Желев ЙОРДАНОВ – главен юрисконсулт в сектор
„Административен” в канцеларията на командира на Сухопътните войски;
4. ц. сл. Павлина Георгиев БОРСУЧКА – старши експерт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;

се събра в пълен състав със задача, извършване на подбор на кандидатите и на
участниците, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за
обществена поръчка по реда и при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за
обществените поръчки с предмет „Доставка на уреди и материали за
домакинството – включително кухненско оборудване за нуждите на
военни формирования от Сухопътните войски”, обявена в Профила на
купувача с Обява № 3РД – 1038 и в Регистъра за обществени поръчки с
ID № 9057152 на 05.10.2016 г., запознаха се с изискванията по предмета на
поръчката и заповед № 3РД – 1038/05.10.2016 г. на командира на Сухопътните
войски.
Всички членове на комисията, участвали в заседанията са подписали
декларации за обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8
от ППЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ, съгласно т. 4 от заповед № ЗРД –
1085/17.10.2016 г. на командира на Сухопътните войски.
В продължение на работата на комисията от предходното заседание
(отразена в протокол с рeг. № ЗСВ –7017/18.10.2016 г.):
1. По взетото на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП решение и изисканата
подробна писмена обосновка за начина на образуването на цените от
КЛАСИКО” ЕООД по втора обособена позиция, което е с повече от 20% по –
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници
комисията констатира:
В указания срок участникът „КЛАСИКО” ЕООД е представил писмена
обосновка с вх. № 11873/24.10.2016г.
След запознаване с обосновката за начина на образуването на цената,
комисията установи, че фирма „КЛАСИКО” ЕООД е представила подробна и
детайлно определена обосновка за формирането й по отделните артикули,
произведени както в България, така и доставени извън страната. Това дава
основание офертата да бъде приета за пълна, обективна и обоснована в
резултат, на което комисията реши:
допуска до класиране „КЛАСИКО” ЕООД по втора обособена позиция.
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2. След извършена проверка в Агенцията по вписванията – Търговски
регистър, комисията установи, че участниците „Робуста” OOД, „КЛАСИКО”
ЕООД, „БИС” ООД, „Перун ККБ” ЕООД, „ТОП КОМЕРС ГРУП” ЕООД и
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” не са „свързани лица” и не е на лице основание за
отстраняването им от участие по смисъла на чл. 107, ал. 4 от ЗОП.
3. Комисията установи, че документите в офертите подадени от:
„Робуста” OOД, „КЛАСИКО” ЕООД, „БИС” ООД, „Перун ККБ” ЕООД,
„ТОП КОМЕРС ГРУП” ЕООД и КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” са изготвени по
образците от документацията на Възложителя.
3.1. След като ги разгледа, комисията прие, че документите на
„КЛАСИКО” ЕООД, „БИС” ООД, „Перун ККБ” ЕООД, „ТОП КОМЕРС
ГРУП” ЕООД и КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” са в съответствие с критериите за
лично състояние на кандидата и участника, формулираните критерии за подбор
и заложените технически изисквания и ги допусна до класиране както следва:
„КЛАСИКО” ЕООД – по втора обособена позиция
„БИС” ООД – по втора и трета обособени позиции.
„Перун ККБ” ЕООД, – по втора обособена позиция
„ТОП КОМЕРС ГРУП” ЕООД – по втора обособена позиция
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – по втора и трета обособени позиции
3.2. Предложените от „Робуста” OOД технически характеристики на
материалните средства не съответстват на заложените технически изисквания
от Възложителя, поради което дружеството не се допуска до по - нататъшно
участие.
IV. Класиране на участниците подали оферти за обществена поръчка с
предмет „Доставка на уреди и материали за домакинството – включително
кухненско

оборудване

за

нуждите

на

военни

формирования

от

Сухопътните войски”.
Като разгледа и съпостави допуснатите до класиране ценови предложения
на участниците по обявения от Възложителя критерий „Най – ниска цена”
комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:
3

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка на уреди и материали за домакинството – включително
кухненско оборудване за нуждите на военно формирование 28 610 – София:
няма постъпила оферта.
ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка на уреди и материали за домакинството – включително
кухненско оборудване за нуждите на военно формирование 34 750 - Карлово
- Първо място – „КЛАСИКО” ЕООД с предложена обща стойност
22 914.00 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” с предложена обща
стойност 24 070.00 лв. без вкл. ДДС.
ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка на уреди и материали за домакинството – включително кухненско
оборудване за нуждите на военно формирование 28 330 – Смолян
- Първо място – „БИС” ООД с предложена обща стойност
2 890.00 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” с предложена обща
стойност 3 032.62 лв. без вкл. ДДС.
Въз основа на изготвеното класиране комисията предлага на Възложителя :
1. Да сключи договор с участниците, класирани на първо място за обособена
позиция 2 и 3.
2. На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, да прекрати
възлагането на обществена поръчка по първа обособена позиция: Доставка на
уреди и материали за домакинството – включително кухненско оборудване за
нуждите на военно формирование 28 610 – София.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 97 ал. 4 от ППЗОП в
един екземпляр и подписан от всички членове на комисията.
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След утвърждаването на протокола за извършване на подбор на
кандидатите и на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на уреди и
материали за домакинството – включително кухненско оборудване за
нуждите на военни формирования от Сухопътните войски”, в един и същи
ден се изпрати на участниците и се публикува в профила на купувача.
Приложение:
Протокол с per. № ЗСВ – 7017/18.10.2016 г. от дейността на комисия за
извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане,
оценяване и класиране на постъпилите офертите за обществена поръчка с
предмет „Доставка на уреди и материали за домакинството – включително
кухненско

оборудване

за

нуждите

на

военни

формирования

от

Сухопътните войски”– 3 /три/ листа, не съдържа класифицирана информация.

КОМИСИЯ:
Председател:
подполковник

/П/

Георги НЕЙКОВ

/П/

Иван СТЕФАНОВ

Членове:
1. подполковник
2. майор

/П/

Васил ТОДОРОВ

3. ц. сл.

/П/

Петко ЙОРДАНОВ

4. ц. сл.

/П/

Павлина БОРСУЧКА

28.10.2016 г.
гр. София
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Приложение

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34
Рег. № ЗСВ – 7017/18.10.2016 г.
Екз.единствен

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия за извършване на подбор на кандидатите и на
участниците, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за
обществена поръчка с предмет „Доставка на уреди и материали за
домакинството – включително кухненско оборудване за нуждите на
военни формирования от Сухопътните войски”
Днес, 17.10.2016 г., комисия назначена със заповед № 3РД–
1085/17.10.2016 г. на командира на Сухопътните войски в качеството му на
Възложител, в състав:
Председател:
подполковник Георги Великов НЕЙКОВ – главен експерт в отдел
„Логистика” в Командване на Сухопътните войски;
и Членове:
1. подполковник Иван Стефанов СТЕФАНОВ – главен експерт в сектор
„Финанси” в командване на Сухопътните войски;
2. майор Васил Костадинов ТОДОРОВ – старши експерт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;
3. ц. сл. Петко Желев ЙОРДАНОВ – главен юрисконсулт в сектор
„Административен” в канцеларията на командира на Сухопътните войски;
4. ц. сл. Павлина Георгиев БОРСУЧКА – старши експерт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;
се събра в пълен състав със задача, извършване на подбор на кандидатите и на
участниците, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за
обществена поръчка по реда и при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за
обществените поръчки с предмет „Доставка на уреди и материали за
домакинството – включително кухненско оборудване за нуждите на
военни формирования от Сухопътните войски”, обявена в Профила на
купувача с Обява № 3РД – 1038 и в Регистъра за обществени поръчки с
ID № 9057152 на 05.10.2016 г., запознаха се с изискванията по предмета на
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поръчката и заповед № 3РД – 1038/05.10.2016 г. на командира на Сухопътните
войски.
В началото на заседанието дадено в 10:30 часа, председателят на
комисията подполковник Георги Великов Нейков получи постъпилите оферти
за участие в обществената поръчка, съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки от предаващото лице ц.сл. Иво
Георгиев Владимиров, за което бе съставен и подписан протокол между тях.
На заседанието на комисията при отварянето на офертите не присъстваха
представители на участниците.
I. Комисията констатира, че в Регистъра за вписване на постъпилите
оферти за обществените поръчки до крайния срок за получаване на офертите, а
именно до 17:00 часа на 14.10.2016 г., в Командване на Сухопътните войски са
получени следните оферти:
№ по
ред

Кандидат/участник

Вх. №

Дата и час на
получаване

1.

Робуста ООД

7

13.10.2016г./10:45

2.

„КЛАСИКО” ЕООД

8

13.10.2016г./12:05

3.

„БИС” ООД

9

14.10.2016г./10:30

4.

„Перун ККБ” ЕООД

10

14.10.2016г./10:35

5.

„ТОП КОМЕРС ГРУП”ЕООД

11

14.10.2016г./15:30

6.

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”

12

14.10.2016г./15:32

Членовете на комисията се запознаха с участниците подали оферти, след
което попълниха декларации за обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във
връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ, съгласно т. 4 от
заповед № 3РД – 1085/17.10.2016 г. на Командира на Сухопътните войски.
II. След като се установи, че няма основание за отстраняване на членове
на комисията от участие в дейността й по разглеждане, оценяване и класиране
на офертите, комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти,
съгласно изискванията чл. 97, ал 3 от ППЗОП
Комисията установи, че офертите са представени в срок, запечатани в
непрозрачни пликове, което отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното
постъпване и обяви ценовите предложения както следва:
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№

1.
2.

ПЪРВА
ОБОСОБЕНА
Обособена позиция
ПОЗИЦИЯ
„Доставка на уреди
и материали за
домакинството –
вкл. кухненско
оборудване за
Участник
нуждите на военно
/ценово предложение
формирование
лв. без ДДС/
28 610 – София”.
няма постъпила
Робуста OOД
оферта
няма постъпила
„КЛАСИКО” ЕООД
оферта

3.

„БИС” ООД

4.

„Перун ККБ” ЕООД

5.
6.

няма постъпила
оферта

няма постъпила
оферта
„ТОП КОМЕРС ГРУП” няма постъпила
оферта
ЕООД
КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА”

няма постъпила
оферта

ВТОРА
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
„Доставка на уреди
и материали за
домакинството –
вкл. кухненско
оборудване за
нуждите на военно
формирование
34 750 – Карлово”.

ТРЕТА
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
„Доставка на уреди
и материали за
домакинството –
вкл. кухненско
оборудване за
нуждите на военно
формирование
28 330 – Смолян”.

30 862.00 лв.

2 641.00 лв.

22 914.00 лв.

няма постъпила
оферта

30 900.00 лв.

2 890.00 лв.

29 947.40 лв.

няма постъпила
оферта

29 940.00 лв.

няма постъпила
оферта

24 070.00 лв.

3 032.62 лв.

Като разгледа ценовите предложения, комисията констатира, че ценовото
предложение на „КЛАСИКО” ЕООД по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е с
повече от 20% по – благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши да изиска от
„КЛАСИКО” ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуването
на цената, което да се представи в 5 – дневен срок от получаването на искането.

КОМИСИЯ:
Председател:
подполковник
/П/
Членове:
1. подполковник
/П/
2. майор
/П/
3. ц. сл.
/П/
4. ц. сл.
/П/

Георги НЕЙКОВ
Иван СТЕФАНОВ
Васил ТОДОРОВ
Петко ЙОРДАНОВ
Павлина БОРСУЧКА

8

