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РЕШЕНИЕ
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
20.08.2015

№1248

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на класирането и определяне на изпълнител
на обществена поръчка с предмет: „Периодична поддръжка на подови покрития
във ВМА – София и БДПЛР – Банкя”
На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП, и отразени резултати в Протокол № 1 от
11.06.2015 г., Протокол № 2 от 15.07.2015 г. и Протокол № 3 от 19.08. 2015 г. на
комисия, назначена със Заповед № 791/02.06.2015 г., изм. със Заповед №
1069/15.07.2015г. на Началника на ВМА за разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Периодична поддръжка на подови покрития във ВМА – София и
БДПЛР – Банкя”, открита с Решение № 588/30.04.2015 г. на Началника на ВМА,
публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Уникален номер на
поръчката /УИН/ 00085-2015-0010
Р Е Ш И Х:
I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците, в проведената открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична
поддръжка на подови покрития във ВМА – София и БДПЛР – Банкя”, както
следва:
Име на Участника
„Василка” ЕООД
„Вики Комфорт 2004” ЕООД

Класиране
I място
II място

Обща стойност на офертата
за 24 месеца с вкл. ДДС
200 784.00 лв. с вкл. ДДС
200 880.00 лв. с вкл. ДДС.

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка, класираният на
първо място участник „Василка” ЕООД:
Мотиви: Представената от участника оферта, отговаря на всички
изисквания на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и
в документацията за участие в процедурата. Офертата на участника е разгледана
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и допусната до оценка по обявения критерий „най-ниска цена”, в резултат на
което е класирана на първо място от комисията.
III. На основание чл. 69,ал.1, т.3 от ЗОП отстранявам от участие в
процедурата участника „Каламарис Груп” ЕООД със следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя. Комисията е констатирала, че в Плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката”, участникът не е представил всички
приложения към техническото предложение, които са изискани от Възложителя и
са посочени в т.6.6.20, второ тире от утвърдената документация за участие:
- документи за съдържанието на препаратите, техната физична и химична
характеристика и инструкция за работа;
- декларации, че почистващите препарати от списъка отговарят на
нормативните изисквания за безопасност и могат да бъдат употребявани в
болнични заведения.
Така представена техническата оферта на участника на отговаря на
предварително обявените условия на Възложителя по смисъла на т. 19а от
Допълнителните разпоредби на ЗОП и съгласно законовите изисквания на следва
да бъде отстранена от участие в процедурата.
IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП и при условията на чл. 58а, ал.2 и ал. 5
от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от
издаването му.
V. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на
конкуренцията при условията и сроковете по чл. 120, ал. 1 и ал.2 от ЗОП.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ:
ГЕНЕРАЛ- МАЙОР ЧЛЕН- КОР. ПРОФ. /Заличено чл.2, ал.2 от ЗЗЛД/
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТРОВ, д.м.н.
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