Изх. № 11076/18.09.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

ДОКЛАД
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 942/16.09.2015 г. на
изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” за
провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на радио и телевизионни
програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както
следва: ВПК „Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”, открита с Решение
№ 9551/28.08.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и
военно-почивно дело”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
В изпълнение на Ваша Заповед № 942/16.09.2015 г., назначената комисия
в състав:
Председател:
Надя Петрова – главен експерт в отдел “Обществени
поръчки и контрол”
и
Членове: 1. Добри Вълев – главен експерт в отдел “Обществени поръчки
и контрол”,
2. Филка Кутлева – главен експерт в отдел „ПД” - гр. София”,
и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Решение
№ 9551/28.08.2015 г. и покана с № 9553/28.08.2015 г. до „ТЕЛЕРИБ” ООД се
събра да проведе договаряне с поканения участник в процедурата за възлагане
на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на радио и телевизионни
програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както
следва: ВПК „Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”.
За участие в процедурата е подадена оферта с вх. № 8100/14.09.2015 г. от
„ТЕЛЕРИБ” ООД.

На договарянето се яви упълномощен представител на „ТЕЛЕРИБ” ООД г-н Пламен Цанев Златарев, съгласно издадено пълномощно от управителя на
„ТЕЛЕРИБ” ООД – г-н Драгомир Найденов.
Резултатите от договарянето с „ТЕЛЕРИБ” ООД са отразени в Протокол
№ 1 от работата на комисията от 16.09.2015 година.
Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към определяне
на оценка на офертата, която отговаря на изискванията на Възложителя по
критерия “икономически най-изгодна оферта”:
1. Участникът „ТЕЛЕРИБ” ООД е предложил цена за изпълнение на
поръчката, както следва: 5 166,00 (пет хиляди сто шестдесет и шест лева) лв.
без ДДС.
Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:
Р1 = Р min/P съотв. х 80
където:
Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката
P съотв. – предложената цена от съответния участник
P1 = 5 166,00 /5 166,00 х 80
P1 = 80 т.
2. Участникът „ТЕЛЕРИБ” ООД е предложил срок за отстраняване на
заявена неизправност, както следва: 10(десет) часа, считано от подписването
на протокол с посочената повреда от представители на двете страни по
договора.
Оценка по показателя “Срок за отстраняване на заявена неизправност”:
P2 = 10/10 х 20
P2 = 20 т.
Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на
участниците, както следва:
Комплексна оценка на участника „ТЕЛЕРИБ” ООД:
КО = P1 +P2 = 80 + 20 = 100 т.
Комисията извърши класиране на участниците, съгласно методиката за
оценка по критерия “Икономически най-изгодна оферта”, както следва:
І място: „ТЕЛЕРИБ” ООД – 100 т.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП,
комисията предлага да бъде определен за изпълнител и да се сключи договор с
„ТЕЛЕРИБ” ООД за предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект

на ИА “Военни клубове и военно-почивно
ВПК „Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен.

дело”,

както

следва:

Настоящият доклад, съставен на 17.09.2015 г. и цялата документация по
процедурата се предава на възложителя.
Председател:

............/п/.........

Членове:

1. ........../п/............
2. ........../п/.............

