
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”
1504. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82

Per. № СИ-29-.М^/..^с..^.4.г.2О2О г.
Екз. единствен

ПРОТОКОЛ № 1

На основание чл. 54 от ППЗОП от работата на комисията за разглеждане,
оценка и класиране на подадените оферти за обществена поръчка с предмет:
..Сервизно поддържане, обслужване и ремонт на пътните превозни средства (ППС)
на Военна академия ,.Г. С. Раковски”

Днес, 31.03.2020 г.. от 11.30 часа, се проведе заседание на комисия,
назначена със Заповед на началника на Военна академия ,,Г. С. Раковски”
№ СИ29-РД02-230/31.03.2020 г.. в състав:

Председател: подполковник Венцислав          Радев - началник на
сектор ..Планиране, транспорт и съхранение”:

Членове: 1. цивилен служител Десислава        Йорданова - главен
експерт в сектор ..Обществени поръчки и програмиране";

2. цивилен служител Деян         Димитров - главен експерт в сектор
..Финанси".

Председателят на комисията запозна присъстващите със заповедта за
назначаване на комисията и протокола за предаване на оферти по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.

В посочения от Възложителя срок е постъпила 1 (един) брой оферта, както
следва:

№
по
ред

Входящ № Дата Час Участник

1. СИ-28-1112 25.03.2020 г. 15:15 ч. „ДАВИТ ЕК”ЕООД

С обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията
подписаха декларации по чл.103. ал.2 от ЗОП. във връзка с чл. 51. ал. 8 от ППЗОП. чл.
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327. ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ и чл. 49. ал. 7 от Вътрешните правила, обявени еъс Заповед № 
СИ29-РД02-441/02.07.2019 г.. на началника на Военна академия ,.Г. С. Раковски“.

Комисията констатира, че офертата е запечатани в непрозрачна опаковка с 
посочена върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя на основание 
чл. 54. ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и пристъпи към отварянето им.

В офертата си ..ДАВИТ ЕК“ ЕООД, комисията констатира, че в опаковката 
се съдържат необходимите документи и ценово предложение с предлагани ценови 
параметри. Комисията оповести съдържанието на така положените от участника 
документи и след извършване на тези свои действия, на основание чл. 54 ал. 4 от 
ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника.

По отношение на представените документи за подбор от участника 
„ДАВИТ ЕК“ ЕООД.

Комисията установи, че няма несъответствия в информацията предоставена 
от Участника и същата съответства на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника „ДАВИТ ЕК“ ЕООД.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника е 
изготвено в съответствие с образеца на Възложителя и е подписано и подпечатано като 
същото съответства на минималните изисквания заложени в Техническата 
спецификация.

На основание чл. 97. ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане 
на ценовите предложение на участника „ДАВИТ ЕК“ ЕООД.

Председателят и членовете на комисията установиха, че приложените - 
образец на Ценово предложение и приложението към него на участника „ДАВИТ ЕК“ 
ЕООД са съобразени с образците и изискванията на Възложителя. Комисията установи, 
че няма аритметически грешки и неправилни записи в ценовото предложение и 
приложението към него.

Участникът е предложили следните предложения за изпълнение на 
поръчката:

Цена за един сервизен час труд е 8 лева (осем) без включен ДДС.
Средна аритметична цена на основните резервни части и консумативи е 

44.61 лева (четиридесет и четири лева и шестдесет и една стотинки) без включен ДДС.
Процент отстъпка от цената на резервни части и консумативи, извън 

посочените в Ценовата листа е 15 % процента (петнадесет).

След извършване на горните действия, комисията извърши следното 
класиране на офертите по критерий „най-ниска цена“:

1. Първо място офертата на „ДАВИТ ЕК“ ЕООД

11а основа на горното класиране и предвид факта, че за класирания на първо 
място участник - „ДАВИТ ЕК“ ЕООД. не са налице основания за отстраняване, 
комисията предлага на Възложителя да определи класирания на първо място участник



„ДАВИТ ЕК“ ЕООД за изпълнител на процедура с предмет: ..Сервизно поддържане,
обслужване и ремонт на пътните превозни средства (ППС) на Военна академия ,.Г.
С. Раковски" и след утвърждаване на настоящия протокол от работата на настоящата
комисия, да сключи с него договор за изпълнение на поръчката.

Комисията приключи своята работа в 12:30 часа.

Председател:

Членове: 1. ц.сл /

2. ц. сл
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