изх. № 2988/27.03.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”:
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
/П/
ПРОТОКОЛ № 1
за отваряне на офертите на участниците в откритата с Решение
№ 1958/24.02.2015 г. на изпълнителния директор – Възложител на ИА “ВКВПД”,
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Събиране, пране,
дезинфекция, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо, хавлии, хавлиени
кърпи, одеяла, покривки, килими и други” за хотел ВК „Сливен” – гр. Сливен” и
констатациите на комисията за наличието и редовността на представените документи
в Плик № 1.
На 25.03.2014 г. от 14.00 часа, комисия определена със Заповед №
226/25.03.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев Възложител, в състав:
Председател: Маргарита Маринова – старши юрисконсулт в отдел
„Правно обслужване”;
Членове: 1. Станислава Митова – главен експерт в отдел „Координация
и контрол на военно - почивното дело”;
2. Сребрина Данова – младши експерт в отдел “Обществени
поръчки и контрол”
получи списъкa и пликa с постъпилaтa в срок до 17.30 ч. на 24.03.2015 г. –
оферта от 1 (един) участник в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: “Събиране, пране, дезинфекция, гладене, опаковане и
транспорт на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и
други” за хотел ВК „Сливен” – гр. Сливен”.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след
като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
На заседанието не присъстват представители на участниците, подали
оферти.
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Председателят на комисията прочете входящия регистър, след което
председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно
чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
Комисията констатира, че пликът с офертa вх. № 2707/24.03.2015 г. в 09,37
ч. от „Кей Енд Ви” ООД e оформен и представен съобразно изискванията на чл.
57, ал. 1 от ЗОП и документацията за участие в процедурата и на основание чл.
68, ал. 3 от ЗОП пристъпи към неговото отваряне.
Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Преди отваряне на офертата, комисията се запозна с утвърдената от
изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”
документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отваряне на
офертата.
Комисията отвори офертата и констатира, че:
1. В офертата е налице Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;
2.В офертата е налице отделен Плик № 2 с надпис "Предложение за
изпълнение на поръчката";
3. В офертата е налице отделен Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
Плик № 3 с предлаганата цена, както и съдържащите се в Плик № 2
документи, бяха подписани от председателя и членовете на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” на участника и оповести документите, които той
съдържа.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията
продължи своята работа и определи следващото закрито заседание да се проведе
на 26.03.2015 г. – 10,00 часа.
На 26.03.2015 г. в 10.00 ч. се проведе закрито заседание на комисията,
назначена със Заповед № 226/25.03.2015 г. на изпълнителния директор на ИА
“Военни клубове и военно-почивно дело” за разглеждане на представените
документи в Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 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 рег. № 2707/24.03.2015 г. в 09,37 ч. на „Кей Енд Ви” ООД
и установи следното:
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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 плик № 1 с надпис “Документи за подбор” и състави настоящия
протокол.
Протоколът се изготви и се подписа в един оригинален екземпляр.
Председател: Маргарита Маринова....................../п/
Членове:
Станислава Митова........................./п/
Сребрина Данова............................./п/
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