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УТВЪРЖДАВАМ:       Изх. № 2868/24.03.2015 г. 

      

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

     /п/ 

   ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

за отваряне на ценовите предложения на участниците в откритата с Решение № 

561/20.01.2015 г., изменено с Решение за промяна № 1039/02.02.2015 г. на изпълнителния 

директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев – Възложител,  процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар 

и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени 

позиции”  

 

На 24.03.2015 г. от 09.30 часа, комисия определена със Заповед № 141/18.02.2015 г. на 

изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев - Възложител, в състав: 

 

Председател: Марияна Петрова – главен експерт в отдел „Обществени  поръчки и 

контрол”, 

Членове: 1. Владимир Калдръмов – главен експерт в отдел „Управление на 

представителните обекти на МО”, 

2. Зоя Велкова – началник на сектор “Почивно дело” в отдел “ВПД” – гр. 

София, 

 

 се събра за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура 

за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. 

 

На заседанието не присъстват представители на участниците, подали оферти.  

 

Ценовите предложения на участниците са както следва:  

 

№ 

ПО 

РЕД 

 

ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

 

 

ИМЕ НА 

УЧАСТНИКА 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, 

ЗА КОЯТО 

СЕ 

УЧАСТВА 

ЦЕНА /без 

ДДС/ 

1 1622/17.02.2015 г. „ПЕРУН ККБ” 

ЕООД 

І 34 495.00 

   ІV 91 497.00 

2 1635/17.02.2015 г. „МЕБЕЛЛУКС” АД І 36 506.48 

   ІІ 15 088.33 

   V 38 721.39 
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След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи работата 

си в закрито заседание. 

 

Комисията пристъпи към проверка на предложените от участниците ценови 

предложения и бяха направени следните констатации: 

 

 При разглеждане на ценовото предложение на участника „МЕБЕЛЛУКС” АД за V-та 

обособена позиция, комисията констатира в т. ІІ. Резиденция “Лозенец” – отдел “УПО на 

МО”, за позиция 13 Отоплителна печка (духалка), че вместо 578,88 лв. обща стойност без ДДС 

е записано 576,88 лв. При умножение на бройката по единичната цена се получава сумата 

578,88 лв., която е отразена в крайната цена и не променя общата стойност на предложената 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 38721.39 лв. без ДДС. Предвид на горните 

констатации и на основание на това, че съгласно ценовото предложение на участника: “При 

несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде цената 

изчислена на база единичните цени, посочени в ценовото предложение.”,  комисията прие, че 

допуснатата грешка е техническа и не променя общата стойност на предложената цена за 

изпълнение на поръчката. 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертите, които отговарят на изискванията на 

Възложителя по критерия “Предлагана цена”, както следва: 

 

I-ва обособена позиция 

 

Участникът „ПЕРУН ККБ” ЕООД е предложил цена за изпълнение на поръчката, 

както следва: 34 495.00 

 

Оценка по показателя “Предлагана цена”: 

К1 = 34 495.00/34 495.00 х 80 

К1 = 80,00 т. 

 

  Участникът „МЕБЕЛЛУКС” АД е предложил цена за изпълнение на поръчката, 

както следва: 36 506.48 

 

Оценка по показателя “Предлагана цена”: 

К1 = 34 495.00/36 506.48 х 80 

К1 = 75,59 т. 

 

II-ра обособена позиция 

 

 Участникът „МЕБЕЛЛУКС” АД е предложил цена за изпълнение на поръчката, 

както следва: 15 088.33 

 

Оценка по показателя “Предлагана цена”: 

К1 = 15 088.33/15 088.33 х 80 

К1 = 80,00 т. 

 

IV обособена позиция 

 

Участникът „ПЕРУН ККБ” ЕООД е предложил цена за изпълнение на поръчката, 

както следва: 91 497.00 

 

Оценка по показателя “Предлагана цена”: 
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К1 = 91 497.00/91 497.00 х 80 

К1 = 80,00 т. 

 

V обособена позиция 

 

 Участникът „МЕБЕЛЛУКС” АД е предложил цена за изпълнение на поръчката, 

както следва: 38 721.39 

 

Оценка по показателя “Предлагана цена”: 

 

К1 = 38 721.39/38 721.39  х 80 

К1 = 80,00 т. 

 

           Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на участниците,  

както следва: 

 

І-ва обособена позиция: 

 

Комплексна оценка на участника  „ПЕРУН ККБ” ЕООД:  

 

КО = 80 + 20 =  100 т. 

 

Комплексна оценка на участника  „МЕБЕЛЛУКС” АД: 

 

КО = 75,59 + 16 = 91,59 т. 

 

ІІ-ра обособена позиция: 

 

Комплексна оценка на участника  „МЕБЕЛЛУКС” АД: 

 

КО = 80  + 20 = 100 т. 

 

ІV-та обособена позиция: 

 

Комплексна оценка на участника  „ПЕРУН ККБ” ЕООД: 

 

КО = 80  + 20 = 100 т. 

 

V-та обособена позиция: 

 

Комплексна оценка на участника  „МЕБЕЛЛУКС” АД: 

 

КО = 80  + 20 = 100 т. 

 

             Комисията извърши класиране на участниците, съгласно методиката за оценка по 

критерия “Икономически най-изгодна оферта”, както следва: 

 

І-ва обособена позиция: 

І място: „ПЕРУН ККБ” ЕООД – 100 т.   

IІ място: „МЕБЕЛЛУКС” АД  – 91,59 т. 
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 ІІ-ра обособена позиция: 

 І място: „МЕБЕЛЛУКС” АД – 100 т. 

 

 ІІІ-та обособена позиция: 

 Няма класиран участник. 

 

 IV обособена позиция: 

 І място: „ПЕРУН ККБ” ЕООД - 100 т.  

 

 V обособена позиция: 

 I място: „МЕБЕЛЛУКС” АД – 100 т. 

  

  

 Комисията закри заседанието, като състави и подписа настоящия протокол на 

24.03.2015 г.  

                          

 Председател:   Марияна Петрова               /п/ 

      Членове:          Владимир Калдръмов        /п/ 

               Зоя Велкова                      /п/  

  

 

 


