КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
гр. София, бул. „Ген. Тотлебен" № 34, п.к. 1606

ДО
Г-Н БОРИС АБАДЖИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „АБ ТЕРМ" ООД
гр. Кюстендил, ул. „Мориц Леви" № 4

тел./факс: 079/282 282
е-шаН: оШсе(а).аЬ1егт.сот

ОТНОСНО: Съобщение по чл. 43, ал.4 от Закона за обществените поръчки.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
На 27.11.2019 г., по реда на чл.43, ал.2, т.1, буква „а" и т.2 от Закона за
обществените поръчки, на посочената от Вас електронна поща
ой*1се(о).аЬ1егт.сот и на факс: 079/ 282 282, е изпратено Решение на командира

на Военновъздушните сили с рег. № 400-10477/27.11.2019 г. за определяне на
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка и професионална
кухненска техника във военно формирование 42130 - Боровец", с б (шест)
обособени позиции. Към настоящия момент не е получено потвърждение от
Ваша страна за получаване на решението.
На интернет-страницата на Военновъздушните сили, в обособената
електронна преписка на обществената поръчка от 01.11.2019 г. в „Профил на
купувача", падащо меню „Обществени поръчки по ЗОП", е осигурен
неограничен и пряк достъп до протоколите, доклада на комисията и решението
за определяне на изпълнител, на следния електронен адрес:

Ьар.7/аГ.агт{',Ьа/Ь2/?раее Ш=1314
На основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП с публикуване на настоящото
съобщение до Вас Решение е рег. № 400-10477/27.11.2019 г. се смята за
връчено.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копие на информация за изпращане на Решение рег. № 400-10477/
27.11.2019 г. до факс 079/282 282 - 2 (два) листа, с некласифицирана
информация.
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РЕШЕНИЕ
за определена на изпълнител на общеогаена поръчка
о предмет Доставка на префеснонална кухненска техни
п. аоенко ^ормнроинн* 42)30 • Боромц",
ма 6 (шест) обособиш пониции
На осношше чл.22, т.б, та 108, г.1, ай армю с та 109, та 100, ап.б,
чл 181,ал.6, нчл.107, т.1 от Закона за обшесгаашпа порачжм (ЗОП), угирдвн
от аиложимм доклад по чл,60, аи,1 от Пралилннка и прилагане ш ЗОП
(ППЗОП) от работа на коша, нангатшв с мол нлоаед К> ФСД-285/
22,11.^019г. м разглеждане, оштмне и класирано из офартмге на
участниците м пзлалше иа обществена поръчка по чл.18. ал.1, т.1^ от ЗОП
„Публично състемнмо", с прадмог ,Достаака иа профаеноналня кухненска
таляака във аоеипо ^ормироаана* 42130 • Боровец", с 6 (шал) обособели
позидни, както следва:
1,Обособена шотдил ^й 1 Доставка на ^лцшлна ташшм (хдвднлно
Оборудеане)";
2,Обособена лозкща

2 Доставка на кухиенсан маем, шкафове я

умнаалинцн (неутрално оборудване)";
3,Обособено пшацил ^ 3 Доставка ка конвектоматя";
4,Обособена познкнл^ 4 Доставк^ на кухненско оборудване";
5,Обособенапозншм№5-.Достввканаурадкмподготокха";
. Обособена потящи Мб Доставка на нидлнооборудаане",
с уникален номер Регистъра на обществените поръчки № 02830-2019-0010,
открита с мое Решение за откриеше на процедура рет, ^ 400-9580/
01.) 1.2019 ]-, с обли прогнозна стойност - 91 433,00 ла. (деветдесет н та
хялждя четиристотин тридесет н три лева) без включен ДЦС,
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за определят е* изпълнител на обществена Поръчка
С предмет, ^остшк м [троф^сиашлн! к^неисш тмма
•ъв во^вно формнро^йм^ ^2130 'Боромц"
рилмвш ш 6 (шест) обособени позиции
Не осименн* 10.22, т.б, <и.1О8, т,1, ми |рп о чл,]09, чл.Ш, м^.
от възложителя доклад по чл.60, вл.1 от Правилника за прилепне на ЗОП
(ПгаоП) от работата на комисия, кюначена о моя заповед ФСД-285/
22,11.2019г. 31 разглеждане, оценяване и класиране на офертите на
участниците за възлагане на обществена пората по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
„Публично състезание", с предмет Доставка на професионална кухненска
техника иъ военно формиромние 421 - Боровец", о б (шест) обособени
позиции, както елвдхо:
1.Обособена позиция (* 1 Достаах на хладилна техника (хладилно
оборудавно)";
2.Обособена познцнн № 2 Лоетата на кухненски маси, шкафове и
умивалници (неутрално оборудване)";
3.Обособена позиция ЖЗЛоставха яа конаекгоматн";
4.Обособено шяишмЛЬ 4 „Доставка на чтшенско оборудване";
6. Обособенипозкция№б,Достш1К1намиялно|оборудване",
е уникален номер в Регистъра на обществените поръчки ^т 02830-2019-0010,
открита с мое Решение и опфмине на ороца
01.112019 г. е обща прогнозна отойкост - 91 433,00 лв. 0
хиляди четиристотин тридесет и 1рн лева) без ншмочен ДДС,
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