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п

отокол
%

№2.

от разглеждането , оценяването и класирането на предложенията по открита
процедура с предмет :
"Доставка, на ДМА по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера
Обособена позиция 2. Лазер
Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика
на дизелови двигатели
Обособена позиция 4. Дат= ик за въртящ момент
Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред
Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор"
1. Комисията назначена със Заповед Ns РД-332/31.10.2014 г. на Началинка
на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" за провеждане на горепосочената. процедура се
събра на 24. 1 1 .20 1 4г в 1 6. ООч . в Административната сграда на ВВМУ да
извърши разглеждане, оценяване и класиране на предложенията в следния
състав :
Председател : ц. сл. в МО Радко Радев — главен юрисконсулт

Членове : 1. капитан лейтенант Ивайло Бакалов - асистент в катедра
„Корабни и силовй уредби"
2. доц. д-р Юлиян Минчев — преподавател в катедра „Техническа
меканина"
3. ц. сл. в МО Милена Баинова
4. ц. сл. в МО Мария Тачева
Поради ползване на платен годицтен отпуск ц. сл. в МО Милена Банкова е
заместена от резервния член ц. сл. в МО Анна Тодорова.

2. Комисията констатира, че в отговор на изпратеният с придружителни

писма протокол Ns 1 от работата на комисията за констатирана липса на
покvменти са полцчени отговоnи както слепва:
Ns

Наименование на Кандидата

Дата на

Регистрационен

получаване

номер на
предложението

ка
предложение

то
1.

„Комп.А.К." ООД

Bx.Ns 3507

07.1 1.2014г.

2.

,,Програмтех" ЕООД

Bx.Ns 3599

17.1 1.2014г.

3.

„Сигма Метро" ЕООД

Bx:N 3648

21.1 1.2014 г.

3. Отговорите на участниците са подадени преди крайният срок, поради
което комисията присrьпи към отварянето им.
3.1. От „Комп.А.К." ООД са представени са следните документи :
- декларация за участието на подизпълнители /образец Ns 7/

Представените документи съответстват на поставените изисквания,
поради което комисйята ги приема.
3.2. От „Програмтех" ЕООД са представени са следните документи :
- списък на документите за участие .

Представените документи съответстват на поставените изисквания,
поради което комисията ги приема.
3.3. От „Сигма Метро" ЕООД са представени са следните документи :
- декларация за участието на подизпълнители /образец Ns 7/

Представените документи съответстват на поставените изисквания ,
поради което комисията ги приема.
4. Комисията завърши настояцjия протокол в 1 6.45 ч. на 24. 1 1 .20 1 4г., като
реши да продължи работата си с разгле~цане на техническите оферти .
КОМИСИЯ :

Радев

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ц. сл. в МО
ЧЛЕНОВЕ :
`
1. капитан лейтенант
~

2. доц. д-р

Ивайло Бакалов

Юлиян Минчев

З. ц. сл . в

Анна Тодорова

4. ц. сл. в МО ~/i&( С `t

Мария Тачева

