БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
Военно формирование 32990
4000, Пловдив, пл. „Съединение” № 1

Рег. № 3 - 1782/26.06.2018 г.
Екз. Единствен

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ.........

*.......... ЯВОР МАТЕЕВ
___.__.2018 г.

ДОКЛАД
за проучване на пазара за извършване на строително-монтажни работи,
разглеждане на получените оферти за избор на изпълнител за извършване на
„Авариен ремонт на сграда № 34 - хранилище с въоръжение и боеприпаси във
в.р. 1536”, раздел II на ЕПСОССУ – 194 на МО за 2018 г.
Комисия назначена със заповед № ЗРД-400/06.06.2018 г. на командира на
68 бригада Специални сили, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: подполковник Йордан Миндов ВАСИЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ:

1. майор Боян Атанасов БЕЛЕЖКОВ
2. майор Бойко Венциславов ЦВЕТАНОВ

извърши следните дейности:
1. На 01.06.2018 г. на сайта на бригадата беше публикувана обява,
придружена с количествена сметка на строително-монтажните работи. Бяха
поставени срокове: за получаване на оферти 21.06.2018 г.; за отваряне на
оферти 25.06.2018 г.
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2. На 09.06.2018 г. бяха отправени уведомления по интернет чрез
електронната поща до общо три фирми потенциални изпълнители на
посочената

услуга,

както

следва:

„ЗАПРЯНОВИ

03

–

ООД”,

„АГРОИНДЪСТРИС” И „МАРИНСКИ ЕООД”.
3. На 25.06.2018 г. комисията установи, че е получена 1 /една/ оферта.
След получаването на офертата от регистратурата за некласифицирана
информация и отварянето й комисията констатира следното:
- ценово предложение от Фирма „Запрянови – 03” ООД – Асеновград за
авариен ремонт на сграда №34 – хранилище с въоръжение и боеприпаси във ВР
1536 на 68 бригада Специални сили на стойност 35069,73 лева /тридесет и пет
хиляди шестдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки с включено ДДС.
- количествено-стойностна сметка за необходимите видове СМР за
авариен ремонт на сграда №34 – хранилище с въоръжение и боеприпаси във ВР
1536 на 68 бригада Специални сили
Комисията (длъжностните лица) предлага услугата да бъде извършена от
Фирма „Запрянови - 03” ООД – Асеновград, поради това, че ценовото
предложение за материали, труд и срок за изпълнение удовлетворява
заложените от наша страна изисквания по критерий „качество/ цена”.
Настоящият доклад да се приложи в досието за обществената поръчка.
КОМИСИЯ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДПОЛКОВНИК........
ЧЛЕНОВЕ: МАЙОР........
МАЙОР ........

*............ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
*............ БОЯН БЕЛЕЖКОВ
*............ БОЙКО ЦВЕТАНОВ

* Заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД.
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