Изх. № 7962/03.08.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

ПРОТОКОЛ № 2
На 28.07.2015 г. от 11.00 часа, комисия определена със Заповед
№ 599/16.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин
Гагашев - Възложител, в състав:
Председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”,
Членове: 1. Добри Вълев - главен експерт в отдел „Обществени поръчки
и контрол”,
2. Владимир Калдръмов – главен експерт в отдел „Управление
на представителните обекти на МО”,
се събра да разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката
на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: “ Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обекти
на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции”,
открита с Решение № 5827/16.06.2015 година.
Поради отсъствие на председателя Марияна Петрова – главен експерт в
отдел “Обществени поръчки и контрол”, участие в заседанието на комисията взе
Надя Петрова - главен експерт в отдел “Обществени поръчки и контрол” в
качеството си на резервен председател. Преди началото на заседанието г-жа Надя
Петрова се запозна с постъпилите оферти и попълни декларация по чл. 35, ал. 3
от ЗОП.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. На
основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на
съдържащите се в Плик № 2 технически предложения за изпълнение на
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поръчката на допуснатите участници. Бяха разгледани техническите предложения
за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, както следва:
№
ПО
РЕД

ВХОДЯЩ НОМЕР

ИМЕ НА УЧАСТНИКА

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ, ЗА
КОЯТО СЕ
УЧАСТВА

1
2

6039/14.07.2015 г. в 13,30 ч.
6074/15.07.2015 г. в 15,04 ч.

“ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД
“М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД

ХХІІІ
VIІІ

1. Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 6039/14.07.2015 г. от “ЦЕНТРУМ
ГРУП” ООД и установи, следното:
В техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът
“ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД е посочил, че „При промяна на условията от страна на
програмите, „Центрум груп” ООД си запазва правото да прекрати излъчването
им”. Предвид така записаният текст, комисията счита, че Изпълнителят не
гарантира осигуряване на услугата за целия срок на договора по предоставяне на
изисканите от Възложителя задължителни радио и телевизионни програми,
посочени в Раздел IV „ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ” от документацията за
обществена поръчка.
Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
комисията предлага на Възложителя, участникът “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД,
ЕИК 121655177, да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 6074/15.07.2015 г. от “М САТ
КЕЙБЪЛ” ЕАД и установи, че:
- техническото предложение за изпълнение на поръчката по VIII-ма
обособена позиция отговаря на изискванията на Възложителя;
На 30.07.2015 г. комисията продължи своята работа, като пристъпи към
разглеждане на предложените срокове за отстраняване на заявена
неизправност на всички допуснати участници, както следва:
1. Участникът “М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД за VIІІ -ма обособена позиция е
предложил срок за отстраняване на заявена неизправност – 2 (два) часа,
считано от подписването на протокол с посочената повреда от представители на
двете страни по договора.
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След извършване на тези действия комисията пристъпи към оценка на
офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия
“срок за отстраняване на заявена неизправност”, както следва:
1. Участникът “М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД е предложил
отстраняване на заявена неизправност, както следва:

срок

за

За VIІІ-ма обособена позиция – 2 (два) 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 = 2/2 х 20
P2 = 20 т.
С това комисията закри заседанието, като в резултат на работата си състави
и подписа настоящия протокол на 30.07.2015 г. в един оригинален екземпляр.

Председател: Надя Петрова /п/
Членове:

1. Добри Вълев /п/
2. Владимир Калдръмов /п/

3

