Изх. № 8772/14.08.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
/Валери Стоянов – зам. изпълнителен директор,
съгласно Заповед за заместване № 798/11.08.2015 г./
ПРОТОКОЛ № 1
за отваряне на офертите на участниците в откритата с Решение
№ 6905/10.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин
Гагашев – Възложител, процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на
закуска на нощуващите гости на хотел „Шипка”, гр. София” и констатациите на
комисията за наличието и редовността на представените документи в Плик № 1.
На 10.08.2015 г. от 14:00 часа, комисия определена със Заповед
№ 784/10.08.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин
Гагашев - Възложител, в състав:
Председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”;
и членове: 1. Маргарита Маринова - старши юристконсулт в отдел
„Правно облсужване”;
2. Надежда Средкова - началник на сектор „Шипка” в отдел
„Почивно дело - гр. София”;
получи списъка и пликовете с постъпилите в срок до 17.30 ч. на
07.08.2015 г. оферти от 3 /трима/ участника в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Ежедневно приготвяне и доставка на готова
храна за осигуряване на закуска на нощуващите гости на хотел „Шипка”,
гр. София”.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след
като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
Присъстващите представители на участниците, подали оферти, попълниха
списък на лицата по чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Председателят на комисията прочете входящия регистър, след което
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председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно
чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
Преди отваряне на офертите, комисията се запозна с утвърдената от
изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”
документация за открита процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Председателят на комисията покани законните и упълномощените
представители на участниците, подали оферти да присъстват при отварянето им,
като ги запозна със състава на комисията, възложените й задачи и определения
срок за работа.
Комисията констатира, че пликовете с офертите са оформени и
представени съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и документацията
за участие в процедурата и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП пристъпи към
тяхното отваряне по реда на постъпването им:
№
по
ред
1
2
3

Входящ номер
6840/07.08.2015 г. в 11:52 ч.
6849/07.08.2015 г. в 13:40 ч.
6862/07.08.2015 г. в 17:21 ч.

Име на участника
„ДЖОЕ КЕТЪРИНГ” ЕООД
„КАНКУН” ЕООД
„МАСТЪР-ПИК” ООД

При отварянето на офертите присъстваха законни и упълномощени
представители на следните участници:
1.
Виктор Венциславов Свиленов – управител на „КАНКУН”
ЕООД,
2.
Марин Георгиев Маринов – упълномощен представител на
„МАСТЪР-ПИК” ООД.
В присъствието на законните и упълномощени представители на
участниците, комисията отвори офертите и констатира, че:
1. Във всички оферти е налице плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;
2. Във всички оферти е налице плик № 2 с надпис "Предложение за
изпълнение на поръчката”;
3. Във всички оферти е налице плик № 3 с надпис „Предлагана цена” .
Пликове № 3 с предлаганата цена на всички оферти, както и съдържащите
се в пликове № 2 документи на всички оферти, бяха подписани от трима
членове на комисията и от един представител от присъстващите участници.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори пликове № 1 с
надпис „Документи за подбор” на всеки от участниците и оповести документите
и информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка
по чл. 56, ал. 1 т. 14 от ЗОП.
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След приключване на публичната част от заседанието, комисията
определи следващото закрито заседание да се проведе на 12.08.2015 г. – 14:00
часа.
На 12.08.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание
за разглеждане на представените документи и информация в пликове № 1 с
надпис “Документи за подбор” на всички участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията в
пликове № 1, относно тяхното наличие и редовност на основание чл. 68, ал. 7 от
ЗОП.
Проверка за наличие и редовност на представените документи в плик
№ 1:
1. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” на оферта с вх. № 6840/07.08.2015 г. от „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ” ЕООД
с ЕИК 201843849 и установи следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
2.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” на оферта с вх. № 6849/07.08.2015 г. от „КАНКУН” ЕООД с
ЕИК 201163529 и установи следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
3.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” на оферта с вх. № 6862/07.08.2015 г. в 17:21 г. от „МАСТЪР-ПИК”
ООД с ЕИК 121855651 и установи следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
Комисията проведе 2 /две/ заседания по разглеждане на документите,
представени в пликове № 1 с надпис “Документи за подбор” и състави
настоящия протокол.
Протоколът се изготви и се подписа в един оригинален екземпляр.
Председател: Надя Петрова /п/
Членове: 1. Маргарита Маринова /п/
2. Надежда Средкова /п/
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