БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
Военно формирование 32990
4000, Пловдив, пл. „Съединение” № 1
Рег. № 3 - 1805/27.06.2018 г.
Екз. единствен

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

*……ЯВОР МАТЕЕВ

___.___.2018 г.

ДОКЛАД
от дейността на комисията, назначена със заповед № ЗРД - 411/12.06.2018г.
на командира на 68 бригада Специални сили за разглеждане на
постъпилите предложения и избор на изпълнител на обществена поръчка
по чл. 20, ал.1, т.4, буква “а”, във връзка чл. 20, ал. 6 от от Закона за
обществените поръчки, с предмет „Доставка на парашутна материална
част”, организирана съгласно искане за доставка с рег. № 3-1650/
11.06.2018 г., утвърдено от командира на 68 бригада Специални сили
I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: подполковник Цветан Кънчев Русинов
ЧЛЕНОВЕ: 1. майор Наталия Симова Симеонова
2. капитан Стоилко Цветанов Здравков
3. старшина Мирослав Павлов Павлов
4. старши сержант Делян Маринов Павлов.
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На 26.06.2018г. в 11.00 часа в щаба на 68 бригада Специални сили, в
изпълнение на заповед № ЗРД-411/12.06.2018г. на командира на 68 бригада
Специални сили и в съответствие с искане за доставка на „Парашутна
материална част”, по параграф 5205, позиция 318 - ІІІ от ЕФП за МТО на
МО за 2018г. с рег. № 3-1650/11.06.2018 г., комисията се събра в пълен
състав.
Комисията започна своята дейност след приемане на подадените
оферти от председателя на комисията с протокол с рег.№ 3 – 1770/
26.06.2018 г.
Комисията установи, че след публикувана обява на официалния сайт
на 68 бригада Специални сили, в указания срок са получени следните
Предложения:
II.

СПИСЪК

НА

КАНДИДАТИТЕ

И

ПОДАДЕНИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№ по
ред

Подател на оферти

Вх. №

„АДВАНСЕД ПАРАШУТ СИСТЕМС“ ЕООД

48-1/
21.06.2018

Дата и час на
получаване

Забележ
ка

21.06.2018 г.,
10:05 ч.

Председателят на комисията представи единственото заявление за участие на
фирма „Адвансед Парашут Системс“ – ЕООД. Комисията установи, че
предложението за изпълнение на обществената поръчка е подадено в срок.
При отварянето на плика не присъства представител на кандидата.
III. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА
КАНДИДАТА
Етап I
Комисията разгледа документите за съответствие с изискванията към лично
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи:
Няма несъответствие в представените документи, касаещи личното
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състояние на участника.
Етап II
Комисията премина към разглеждане на техническото предложение и
изискванията на всички точки от техническите спецификации и установи:
Техническото предложение на фирма „Адвансед Парашут Системс” ЕООД
отговаря на изискванията, параметрите и характеристиките на изделията, съгласно
зададените технически спецификации.
Етап III
Разглеждане на ценовото предложение.
Участникът предлага доставката на „Парашутно – материална част”
да се извърши на обща стойност (цена) 88 088,00 ( осемдесет и осем
хиляди и осемдесет и осем) лв. без ДДС. Посоченото ценово предложение
е по-високо от общата прогнозна стойност на поръчката.
Комисията предлага:
1. За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
Парашутна материална част” да се избере фирма:
„АДВАНСЕД ПАРАШУТ СИСТЕМС“ – ЕООД
2. Договорът с посочения изпълнител да бъде сключен след
представянето на заверено копие на лиценз/ сертификат, съгласно Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба, удостоверяващ правото на участника да
извършва съответната дейност по изпълнение предмета на поръчката.
3. Договорът с посочения изпълнител да бъде сключен при
възможност на Възложителя да осигури финансовите средства, посочени в
ценовото предложение на фирма „АДВАНСЕД ПАРАШУТ СИСТЕМС“ –
ЕООД.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
и чл. 37, ал.1.от Вътрешни правила за управление цикъла на обществените
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поръчки в 68 бригада Специални сили и е неразделна част от досие на
посочената обществена поръчка.
4. Срокът за изпълнение на обществената поръчка да се удължи до 6
(шест) месеца от датата на сключване на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
*………..ЦВЕТАН РУСИНОВ

ПОДПОЛКОВНИК…..….
ЧЛЕНОВЕ:
1. МАЙОР ………....

*…….… НАТАЛИЯ СИМЕОНОВА

2. КАПИТАН………....
3. СТАРШИНА……….…

*...…….….СТОИЛКО ЗДРАВКОВ
*………МИРОСЛАВ ПАВЛОВ

4. СТАРШИ СЕРЖАНТ……..

*……….ДЕЛЯН ПАВЛОВ

* Заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД.
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