УТВЪРЖДАВАМ:

/П./

Красимир Витанов
Управител

/П./
инж. Луко Маринов
Управител

ПРОТОКОЛ
от работата на комисия, назначена със Заповед № 607/28.09.2015 г., за разглеждане, оценка и
класиране на подадените оферти за възлагане обществена поръчка по реда на Глава 8 "а" от
ЗОП с предмет: „Доставка, чрез покупка, при еднократно заплащане на: Един брой
употребяван автомобил с висока проходимост, задвижване тип „4х4”, за нуждите
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД“
Днес, 08.10.2015 г., в 11,00 ч., в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София, бул.
"Ситняково" № 23, офис 318 се събра комисия в състав:
-

-

Пламена Димитрова,
инж. Атанас Меченов,
Красимир Петров,
Радка Борисова,
адв. Ива Ботева,

със задача да разгледа постъпилите в срок до 17:00 часа на 07.10.2015 г. оферти за участие
в процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
"Доставка, чрез покупка, при еднократно заплащане на: Един брой употребяван
автомобил
с
висока
проходимост,
задвижване
тип
„4х4”,
за
нуждите
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД“.
І. Комисията по провеждане на процедурата констатира следното:
Публичната покана за откриване на процедурата е публикувана в регистъра за обществени
поръчки на АОП. Достъп до документацията за участие е предоставен на интернет страницата
на дружеството: www.ecoengineering-rm.bg
До определения краен срок за подаване на документи за участие в процедурата –
07.10.2015 г. е получена само една оферта:
- "Мото-Пфое" ЕООД - оферта с вх. № 20.10-563/07.10.2015 г.,8.35 ч
На заседанието не присъства представител на участника или други лица съгласно чл. 68,
ал.3 от ЗОП.
Комисията установи, че офертата е постъпила в срок в деловодството на
дружеството и е в непрозрачен плик с ненарушена цялост.

ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на офертата.
Комисията сравни представените по списък документи с изискванията на Възложителя.
Трима от членовете на комисията подписаха документите от офертата на всяка страница.
Комисията установи, че участникът е представил всички документи в съответствие с
изискванията на Възложителя.
Участникът "Мото-Пфое" ЕООД предлага 25 416,67 лв. без ДДС, респективно 30 500 лв. с
ДДС, като разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на Възложителя.
Комисията прегледа техническата оферта на участника. "Мото-Пфое" ЕООД предлага да
изпълни доставката в срок до 7 календарни дни след сключване на договора. Гаранционният
срок, предложен от участника е до 06.03.2017 г., като изискването на Възложителя за минимален
гаранционен срок - 15 месеца от доставката, е изпълнено. Приложената към техническото
предложение Таблица за техническо съответствие показва характеристики на предлагания
автомобил, които изцяло покриват изискванията на Възложителя.
В резултат на проведеното обсъждане, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: "Доставка, чрез покупка, при
еднократно заплащане на: Един брой употребяван автомобил с висока проходимост,
задвижване тип „4х4”, за нуждите „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД“ с "Мото-Пфое"
ЕООД.
Комисията приключи работата си на 08.10.2015 г. в 12.08 ч. с предаване на Възложителя
на протокола.

К О М И С И Я:

1. ……...../п./............
/ Пламена Димитрова/

2............/п./..................
/ инж. Атанас Меченов /

4.........../п./...................
/ Красимир Петров /

5............./п./........................
/ Радка Михайлова - Борисова/

3. ........./п./............
/адв. Ива Ботева /

