изх. № 6621/01.09.2014 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
СОТИР УШЕВ
(зам. изпълнителен директор на ИА „ВКВПД”
Ивелин Николов - Заповед за заместване № 554/31.07.2014 г.)
ПРОТОКОЛ
На 01.09.2014 г. от 14:00 часа, комисия определена със
№ 637/01.09.2014 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав:

Заповед

Марияна Петрова – главен експерт в отдел „Обществени
Председател:
поръчки и контрол”
Членове: 1. Зоя Велкова – началник сектор „Почивно дело” в отдел
„Военно-почивно дело” – гр. София
2. Катерина Димова - главен специалист в сектор „Почивно дело”,
отдел „Военно-почивно дело” – гр. София
се събра със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване на
публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневно
приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска на гостите на хотел
„Шипка”.
Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 22.08.2014 г. под ІD № 9032975 на Портала
за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана
изх. № 6360/22.08.2014 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената
обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 29.08.2014 г.
Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на
сайта на възложителя.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Присъстващият представител на участниците, подали оферти, попълни
таблица на присъстващите лица преди отваряне на офертите на участниците.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно
чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване:
№
Вх. №/дата и час
Участник
1.

Вх. № 7703/29.08.2014 г. в 17:12 ч.

„Мастър - Пик” ООД
1

Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Комисията покани упълномощения представител на участника, подал оферта,
да присъства при отварянето й, като го запозна със състава на комисията,
възложените й задачи и определения срок за работа.
При отварянето на офертите присъства упълномощен представител на следния
участник:
1. Орлин Петев Марков - упълномощен представител на „Мастър - Пик” ООД.
След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отваряне на
офертите.
Приложение № 2 - Предлагана цена и Приложение № 3 - Техническо
предложение на офертата, бяха подписани от членовете на комисията.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията
продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на постъпилата оферта:
1. Участникът „Мастър - Пик” ООД е представил оферта с вх.
№ 7703/29.08.2014 г. в 17:12 ч. При разглеждане на офертата, комисията констатира,
че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
ІІ. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към оценка и
класиране на офертата, която отговаря на изискванията на Възложителя по
критерия “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”:
1. Участникът „Мастър - Пик” ООД с предложена цена 5 (пет) лв. без ДДС за
1 (една) закуска за 1 (един) човек.
Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска на
гостите на хотел „Шипка”, предлага за изпълнител на обществената поръчка
класирания на първо място участник „Мастър - Пик” ООД с оферта вх.
№ 7703/29.08.2014 г.
Комисията проведе 1 (едно) заседание по разглеждане на получените и
допуснати до оценяване оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един)
оригинален екземпляр.
Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата
документация по разглежданата процедура.
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