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Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

/П/

МИХАИЛ ПОПОВ
22.05.2017 г.

ПРОТОКОЛ
на основание чл. 97 ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки от дейността на комисията за разглеждане, оценка
и класиране на постъпилите офертите за възлагане на обществена поръчка, чрез
събиране на оферти с обява, публикувана в профила на купувача с № 3РД – 500
от 25.04.2017 г. и информация с ID № 9063657 в портала на АОП с предмет:
„Наем на електрически агрегати и електрически мрежи”,
В периода 12.05.2017 г. – 19.05.2017 г, комисия назначена със заповед №
3РД – 575/11.05.2017 г. на командира на Сухопътните войски, в качеството му
на Възложител, в състав:
Председател: майор Васил Костадинов ТОДОРОВ – старши експерт в
сектор „Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните
войски;
Членове:


подполковник Красимир Добрев КОНДЕВ – главен експерт в отдел

„Логистика” в командване на Сухопътните войски;


ц. сл. Венета Бисерова СИРКЬОВА – главен юрисконсулт в сектор

„Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;


ц. сл. Павлина Георгиевa БОРСУЧКА – старши експерт в сектор

„Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;


ц. сл. Димитър Петков МУХТАРОВ – старши експерт в сектор

„Финанси” в командване на Сухопътните войски,

разгледа, оцени и класира постъпилите офертите за обществена поръчка с
предмет: „Наем на електрически агрегати и електрически мрежи”.
В първоначално обявения срок по чл. 188, ал. 1 от ЗОП, който е изтекъл в
17:00 ч. на 04.05.2017 г. е постъпила само 1(една) оферта. Съгласно
разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е удължил първоначално
определеният срок с информация публикувана в профила на купувача с № 3СВ
– 3803/05.05.2017 г., както и в АОП с ID № 9064012 от 05.05.2017 г.
I. Получаване на офертите.
В началото на заседанието, дадено в 10:00 часа на 12.05.2017 г., в
сградата на Министерство на отбраната, бул. „Тотлебен” № 34, гр. София,
военно формирование 22450, председателят на комисията 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 за което
бе съставен и подписан протокол между тях.
След запознаване с регистъра на постъпилите оферти, всички членове на
комисията подписаха декларации 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
– 575/11.05.2017 г. на командира на Сухопътните войски.
В Регистъра за вписване на постъпилите оферти за обществените
поръчки до крайния срок за получаване на офертите, а именно до 17:00 часа на
10.05.2017 г., в командване на Сухопътните войски са получени следните
оферти:
№
по
ред

Кандидат/участник

Вх.
№

Дата и час на
получаване

Забележка
Оттеглена с писмо
Вх. №9/09.05.2017г./15:20 ч.

1.

„ЕКО ВЦ” ЕООД

6

04.05.2017 г.

2.

„ЕКОТОЙ – СЕРВИЗ” ООД

7

05.05.2017 г..

-------------------------------

След като се установи, че няма основание за отстраняване на членове на
комисията от участие в дейността й комисията започна работа.
Всички членове на комисията се запознаха с изискванията по предмета
на поръчката.
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II. Отваряне на офертите.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на
тяхното постъпване и констатира:
1. Офертите са представени в срок, запечатани в непрозрачни пликове,
което отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Постъпило е писмо с Вх. №9/09.05.2017 г. на участника „ЕКО ВЦ”
ЕООД, за оттегляне на офертата за участие в обществена поръчка по реда и при
условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Наем на електрически агрегати и електрически мрежи”, вследствие на
което, комисията не отвори офертата на участника „ЕКО ВЦ” ЕООД.
3. Комисията отвори офертата на следващият по ред участник и обяви
ценовото предложение както следва:

№

предмет на
обществената
Участник
поръчка

„Наем на електрически агрегати и електрически
мрежи”
/ценово предложение в лв. без ДДС/

47936,00 лв.

1. ЕКОТОЙ – СЕРВИЗ ООД

Ценовото и техническото предложение на участника беше разписано от
членове на комисията .
На публичната част от заседанието на комисията при отварянето на
офертите не присъства представител на участника.
В продължение на дейността си в закрито заседание, комисията провери
съответствието на офертата на участника с изискванията на Възложителя по
предмета на обществената поръчка, посочени в обявата и документацията.
Членовете на комисията констатираха, че към офертата на участника са
приложени

декларации,

по

образец

на

Възложителя,

за

липсата на

обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1 - 5 и т.7 от ЗОП, подписани от лицето, което го
представлява.
Комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на
Възложителя и допуска до класиране ценовото предложение.
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III. Класиране на ценовите предложения.
Ценовото предложение на „ЕКОТОЙ – СЕРВИЗ” ООД е 47936,00 лв. без
включен ДДС, което отговаря

на предвидените финансови средства от

Възложителя.
Тъй като е подадена и допусната само една оферта, комисията не
извърши класиране (офертата на участника ЕКО ВЦ ЕООД с Вх. №6/04.05.2017
г. е оттеглена с писмо Вх. № 9/09.05.2017г.).
Комисията предлага на Възложителя да бъде избран за изпълнител и да
бъде сключен договор с участника „ЕКОТОЙ – СЕРВИЗ” ООД.
Настоящият протокол е съставен в съответствие с разпоредбите на чл. 97
ал. 4 от Правилника за прилагане Закона за обществените поръчки, подписан от
всички членове на комисията и се представя на Възложителя за утвърждаване.
След утвърждаването на протокола от дейността на комисията за
разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците в обществена
поръчка с предмет: „Наем на електрически агрегати и електрически
мрежи”, в един и същи ден се изпрати на участникът и се публикува в профила
на купувача.
КОМИСИЯ:
Председател:
майор

/П/

Васил ТОДОРОВ

1. подп.

/П/

Красимир КОНДЕВ

2. ц. сл.

/П/

Венета СИРКЬОВА

3. ц. сл.

/П/

Павлина БОРСУЧКА

4. ц. сл.

/П/

Димитър МУХТАРОВ

Членове:

19.05.2017 г.
гр. София
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