УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
доц. д-р СОНЯ ПЕНКОВА
Рег. № П-173/09.02. 2016 г.

ПРОТОКОЛ
от работата на комисия за получаването, разглеждането и оценката на
офертите за класиране на участниците във възложена с публична покана
обществена поръчка с предмет: „Почистване и хигиенизиране на сграден
фонд и прилежащи части на Национален военноисторически музей София и филиалите Военноморски музей - Варна, Парк-музей на бойната
дружба - 1444г. - Варна и Музей на авиацията - Крумово” , № ОП 9049925 от
28.01.2016 г.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 101 г ал. 4 от ЗОП.
На 09.02.2016 г., комисията, определена със заповед № 12/28.01.2016 г. на
директора на Националния военноисторически музей /НВИМ/ в състав:
Председател:
Жулиета Калчева – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД”;
Членове:
1. Димитрина Величкова – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД”
2. Любомир Маринов - главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД”;
3. Росица Георгиева - старши експерт в дирекция „АПОЧРФСД”;
4. Деница Пенева - главен специалист в дирекция „АПОЧРФСД”;
се събра в сградата на НВИМ - гр. София, ул. „Черковна” № 92, административна
част, втори етаж и започна работа в 9.30 часа.
Комисията е получила от Ралица Ванкова - завеждаща деловодството
представените оферти до 16.45 часа на 08.02.2016 г. по реда на предаването и
регистрирането им, както следва:
1. „Райт Клийнинг” ООД - оферта с рег. № ПП-5/08.02.2016г. - 16.30 часа;
2. „Луксима Груп” ЕООД - оферта с рег. № ПП-6/08.02.2016г. - 16.35 часа;
Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл.
35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101 г, ал. 2 от същия закон.
На заседанието по отварянето на офертите не присъстваха представители
на участниците.
Комисията пристъпи към отварянето на офертите, в съответствие с чл. 101
г, ал. 3 от ЗОП.
1. Оферта с рег. № ПП-5/08.02.2016г. представена от участник „Райт
Клийнинг” ООД, ЕИК 200500255, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. Сали Яшар № 39, с управител Радослав Павлов.
Комисията обяви ценовото предложение на участника, което е в размер на 39
686,40 лв. (тридесет и девет хиляди и шестстотин осемдесет и шест лева и
четиридесет стотинки) с включен ДДС. Техническото и ценовото предложение се
подписаха от членовете на комисията.

2. Оферта с рег. № ПП-6/08.02.2016г., представена от участник „Луксима
Груп” ЕООД, ЕИК 202929322, със седалище и адрес на управление гр. София, жк.
Банишора, бл. 56А, с управител Димитринка Петрова.
Комисията обяви ценовото предложение на участника, което е в размер на
39 916,80 лв. (тридесет и девет хиляди деветстстотин и шестнадесет лева и
осемдесет стотинки) лева с включен ДДС. Техническото и ценовото
предложение се подписаха от членовете на комисията.
С това публичната част от заседанието приключи. Комисията продължи
работата си с разглеждането и оценката на офертите, при което се констатира
следното:
1. В плика с офертата рег. № ПП-5/08.02.2016г., представена от участник
„Райт Клийнинг” ООД се съдържат всички изискани от Възложителя документи,
които са подписани от управителя и подпечатани. При разглеждането и оценката
на офертата се установи, че документите са изготвени в съответствие с условията
и отговарят на изискванията на възложителя, обявени в публичната покана,
документацията за участие и в съответствие с предоставените образци.
Ценовото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя
за целия обем на поръчката. Представена е месечна цена - 3307,20 лв. (три
хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки) с ДДС. Общата предлагана цена
за изпълнение на поръчката от участника е в размер на 39 686,40 лв. (тридесет и
девет хиляди и шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с
включен ДДС и не надвишава обявената в публичната покана прогнозна стойност
– 40 000.00 лева с ДДС.
Предвид на изложеното в т.2 комисията установи, че предложената цена от
участник „Райт Клийнинг” ООД отговаря на изискванията обявени в публичната
покана. „Райт Клийнинг” ООД се допуска до участие в класирането.
2. В плика с офертата рег. № ПП-6/08.02.2016г., представена от участник
„Луксима Груп” ЕООД, се съдържат всички изискани от Възложителя документи.
При разглеждането и оценката на офертата се установи, че документите са
изготвени в съответствие с условията и отговарят на изискванията на
възложителя, обявени в публичната покана, документацията за участие и в
съответствие с предоставените образци.
Ценовото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя
за целия обем на поръчката. Представена е месечна цена – 3326, 40 лв. (три
хиляди триста двадесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. Общата
предлагана цена за изпълнение на поръчката от участника е в размер на
39 916,80 лв. (тридесет и девет хиляди деветстстотин и шестнадесет лева и
осемдесет стотинки) лева с включен ДДС и не надвишава обявената в
публичната покана прогнозна стойност – 40 000.00 лева с ДДС.
Предвид на изложеното в т.1 комисията установи, че предложената цена от
участник „Луксима Груп” ЕООД отговаря на обявената в публичната покана
прогнозна стойност от 40 000 лева с ДДС. „Луксима Груп” ЕООД се допуска до
участие в класирането.
Комисията, основавайки се на констатираното по време на своята работа и
на обявения от възложителя критерий за възлагане /оценяване на офертите/ „найниска цена”, класира на първо място допуснатия до класиране участник „Райт
Клийнинг” ООД.
На основание на извършеното класиране, комисията предлага на
възложителя да сключи договор с фирма „Райт Клийнинг” ООД за изпълнение на
обществената поръчка с предмет: „Почистване и хигиенизиране на сграден
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фонд и прилежащи части на Национален военноисторически музей София и филиалите Военноморски музей - Варна, Парк-музей на бойната
дружба - 1444г. - Варна и Музей на авиацията - Крумово”.
В изпълнение на чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП, след утвърждаването на протокола
от възложителя, същият да се изпрати на участниците без приложенията и да се
качи на профила на купувача.
Приложения: Декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 -4 от ЗОП
на членовете на комисията – 3 броя.
КОМИСИЯ:
Председател: ......п..................
Жулиета Калчева
Членове:
.............п................
Димитрина Величкова
...........п..................
Любомир Маринов
.............п...................
Росица Георгиева
............п.................
Деница Пенева
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