Изх. № 12831/15.10.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
ПРОТОКОЛ № 3
На 14.10.2015 г. от 10:00 часа, комисия определена със Заповед
№ 988/02.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” - Валентин
Гагашев - Възложител, в състав:
Председател: Венцеслав Янков – главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”
и членове: 1. Ели Върбанова – изпълнител в отдел “Почивно дело”, гр.
София
2. Добри Вълев – главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”,
се събра за отваряне на ценовото предложение на допуснатият
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обекти на ИА „Военни
клубове и военно – почивно дело”, както следва: Хотел „Шипка”, Резиденция
„Лозенец”, гр. София, ул. „Милин камък” № 70, Вила на територията на
резиденция „Лозенец”, гр. София, ул. „Милин камък” № 70, Централен
военен клуб, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7”. Заседанието се
проведе в сградата на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”,
находяща се в гр. София на ул. „Шейново” № 23.
Председателят на комисията откри заседанието в присъствието на
всички членове на комисията.
При условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, на заседанието присъства
представител на участника “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД - г-жа Марина
Здравкова – упълномощен представител. Комисията се увери в
самоличността на г-жа Здравкова и пълномощията които има.
В изпълнение на чл.69а, ал. 4 от ЗОП, преди отварянето на ценовото
предложение комисията съобщи на присъстващият представител на
участника, резултатите от оценяването на офертата му по показателя Р2
“Срок за отстраняване на заявена неизправност” - 20 (двадесет) точки.
Комисията пристъпи към отварянето на Плик № 3 “Предлагана цена”
от оферта вх. № 8683/29.09.2015 г. на допуснатият участник “ЦЕНТРУМ
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ГРУП” ООД и оповестяване на предлаганата цена. Съгласно ценовото
предложение на участника, общата цена за изпълнение на поръчката е в
размер на 14 760,00 лв. без ДДС.
След извършването на горните действия приключи публичната част от
заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и
пристъпи към оценка на офертата по показателя Р1 “Предлагана цена”.
Съгласно раздел VI “Показатели и методика за оценка на офертите”
от документацията за участие, критерият за оценка на офертите е
„икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели:
- Предлагана цена – с тежест 80 % (Р1 – до 80 т.) и
- Срок за отстраняване на заявена неизправност – с тежест 20 % (Р2 до 20 т.).
Съгласно методиката, 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
Във връзка с горното, Комисията пристъпи към оценка на офертата по
показателя Р1 “Предлагана цена” и получи следният резултат:
Р1 = Р min/Р съотв. х 80 = 14 760,00/14 760,00 х 80 = 80.
По показателя Р1 “Предлагана цена”, комисията присъжда на участника,
максималният брой от 80 (осемдесет) точки.
Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на
участника.
Съгласно методиката, крайната комплексна оценка (КО) ще се
пресмята по формула: Компл. оценка (КО) = (Р1) + (Р2), във връзка с което,
комисията пристъпи към нейното изчисляване и получи следният резултат:
(КО) = (Р1) + (Р2) = 80 + 20 = 100
Крайната комплексна оценка на участника е 100 (сто) точки.
Във връзка с горното, комисията извърши следното класиране:
І място: “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД – 100 т.
Всички предходни действия на комисията, преди отваряне на ценовото
предложение на участника са подробно описани в Протокол № 1 изх. №
12117/06.10.2015 г. и Протокол № 2 изх. № 12313/08.10.2015 година.
Комисията, състави и подписа настоящия протокол на 14.10.2015 г. и
го предаде на възложителя, заедно с цялата документация на обществената
поръчка.
Председател: Венцеслав Янков /п/
членове:

1. Ели Върбанова /п/
2. Добри Вълев /п/
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