Във връзка със ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2016/ 679 на ЕС от 27.04.2016г., в
документа има заличени данни,
отнасящи се до физически лица.

УТВЪРДИЛ:
п
Директор: ..........................
Доц.д-р Бони Петрунова
ДАТА: 08.05.2019

.
ДОКЛАД
№ 1/ 08 Май 2019Г.
от дейността на комисия, назначена със Заповед РД‐24‐17 / 20.03.2019 г. на Директора на
Национален исторически музей (НИМ), за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти по реда на ЗОП, при участие в публично състезание с предмет: “ИЗБОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ И
ФИЛИАЛ БОЯНСКА ЦЪРКВА, ГР. СОФИЯ” , публикувана в АОП с уникален номер на
документа 896736
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Представяме Ви настоящият доклад от работата на Комисията, назначена с Ваша
Заповед РД‐24‐17 / 20.03.2019 г.
Комисията бе назначена със следната задача: Да разгледа, оцени и класира офертите на
участниците, постъпили в деловодството на Национален исторически музей при участие в
публично състезание с предмет: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ И ФИЛИАЛ БОЯНСКА ЦЪРКВА, ГР. СОФИЯ”.
Комисията проведе три заседания както следва:

-

на 20.03.2019г. – протоколирани в ПРОТОКОЛ № 1/ 20.03.2019г.
на 25.04.2019г. - протоколирано в ПРОТОКОЛ № 2/ 25.04.2019Г.
на 03.05.2019г. - протоколирано в ПРОТОКОЛ № 3/ 03.05.2019Г.
на 07.05.2019г. - протоколирано в ПРОТОКОЛ № 4/ 07.05.2019Г.

По време на своята работа в заседанията, Комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
І. Комисията допусна до по-нататъшно участие всички участници, както следва:
1. „ВАСИЛКА” ЕООД, 1619, БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ № 95а, ТЕЛ. 028185000,
office@vasilka.com , ЕИК 105547070, представлявано от КОСТАДИН ДОБРЕВ
КОСТАДИНОВ – управител;
2. „АДАМАНТ СЪРВИСИЗ ГРУП” АД, 1700, ГР. СОФИЯ, Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ.
АТАНАС МАНЧЕВ № 6, ТЕЛ. 070011733, office@adamantsg.com, ЕИК 202642023,
1

представлявано от Ивайло Николаев Атанасов – изп.директор; съвет на
директорите: Николай Димитров Атанасов; Гергана Димитрова Атанасова;
Ивайло Николаев Атанасов;
3. „РАЙТ КЛИЙНИНГ” ООД, 1346, ГР. СОФИЯ, ОБЩ. ВРЪБНИЦА, С. ВОЛУЯК, УЛ. ЗОКУМ
№ 8, ТЕЛ. 028911762, office@right‐eu.com, ЕИК 200500255, представлявано от
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ и СТЕФАН БОЙЧЕВ ЦОЛОВ – управители заедно
и поотделно
„ДЕЙЛИ КЛИЙН” ЕООД, ГР. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 4, БЛ. 479, ВХ. 1, ЕТ. 7, АП. 25,
ТЕЛ. 0878833715, office@dclean.eu, ЕИК 200440432, представлявано от ЕЛИН
АНГЕЛОВ МИЛКОВ – управител
ІІ. Комисията не допусна до по-нататъшно участие участници, както следва:
1. „МГ ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с оглед на това, че Участникът
не е представил доказателства, че покрива изискванията за технически и
професионални способности по настоящата обществена поръчка.
2. „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД, с оглед на това, че Участникът не е представил
доказателства, че покрива изискванията за технически и професионални
способности по настоящата обществена поръчка.
3. ЕТ „НИМ‐В ИВАН ИВАНОВ” с оглед на това, че Участникът не е представил
доказателства, че покрива изискванията за технически и професионални
способности по настоящата обществена поръчка.
ІІІ. Комисията класира участниците както следва:
На първо място се класира:
„ДЕЙЛИ КЛИЙН” ЕООД, с предложената цена за изпълнение на поръчката: обща цена за
целият период на договора: 92352 лв (деветдесет и две хиляди триста петдесет и два лева)
без ДДС; обща месечна цена за почистване на всички обекти: 3848 (три хиляди осемстотин
четиридесет и осем лева) без ДДС.
На второ място се класира:
„РАЙТ КЛИЙНИНГ” ООД с предложената цена за изпълнение на поръчката: обща цена за
целият период на договора: 129600 лв. (сто двадесет и девет хиляди и шестстотин лева) без
ДДС; обща месечна цена за почистване на всички обекти: 5400 лв. (пет хиляди и
четиристотин лева) без ДДС
.
На трето място се класира:
„ВАСИЛКА” ЕООД с предложената цена за изпълнение на поръчката: обща цена за целият
период на договора: 146 880 лв. (сто четриидесет и шест хиляди осемстотин и осемдесет
лева) без ДДС; обща месечна цена за почистване на всички обекти: 6120 лв. (шест хиляди
сто и двадесет лева) без ДДС;
На четвърто място се класира:
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„АДАМАНТ СЪРВИСИЗ ГРУП” АД с предложената цена за изпълнение на поръчката: обща
цена за целият период на договора: 148332,96 (сто четиридесет и осем хиляди триста
тридесет и два лева и 96 ст.) без ДДС; обща месечна цена за почистване на всички обекти
възлиза на: 6180,54 лв. (шест хиляди сто и осемдесет лева и 54 ст) без ДДС.
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:
Възложителят да сключи договор с класиралият се на първо място участник „ДЕЙЛИ КЛИЙН”
ЕООД, ГР. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 4, БЛ. 479, ВХ. 1, ЕТ. 7, АП. 25, ТЕЛ. 0878833715,
office@dclean.eu, ЕИК 200440432, представлявано от ЕЛИН АНГЕЛОВ МИЛКОВ – управител
Приложения към настоящият доклад:

-

ПРОТОКОЛ № 1/ 20.03.2019г.
ПРОТОКОЛ № 2/ 25.04.2019Г.
ПРОТОКОЛ № 3/ 03.05.2019Г.
ПРОТОКОЛ № 4/ 07.05.2019Г.

Настоящият доклад ведно с приложенията към него бяха предадени на възложителя днес
08 Май 2019г.
Настоящият доклад следва да се публикува в Профила на купувача на Възложителя и да
се изпрати до всички участници в деня на публикуването му, съгласно чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП.
Докладът може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, ул.
Витоша № 18, по реда на чл. 197 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П
…………………………………
НАДЯ РУМЕНОВА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
П
1. ………………………
КАТЯ БАЧЕВА

п
2. ………………………..
СТОЯН ЙОЛОВ
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