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

ДО
Г-Н РУМЕН ЦВЕТАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ХОТ ТРЕЙД" ЕООД
гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 1

факс: 052/ 75 75 33; е-таП: ЬоЮж1е@аЬу.Ье

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 ЬоШж1е@,аЬу.Ьв

и на факс: 052/ 75 75 33 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 н професионална
кухненска техника във военно формирование 42130 - Боровец", с 6 (шест)
обособени позиции. Към настоящия момент не е получено потвърждение от
Ваша страна за получаване на решението.
На интернег-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:

Ьйр^/аГ.апдГ.Ье/Ье/Траее Ш=1314
На основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП с публикуване на настоящото
съобщение до Вас Решение с 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 052/75 75 33 - от 1 (един) лист, с некласифицирана
информация.
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м опрмемнв иа итпълнител и обществени поръчка
с предмет.Доставка на проф^сионална к]

ЧЛ.Г-, 1.6, 40.108, т.1, ш ирнет с ад. 10. ад.10й, м.б.
ЧЯ.1Е1, ао.б, я ад.107,т.| отЗимиза овшв^^аснитепор^чст (ЗОП), ^то^рдек
от пзложитоп! доклад по ял.60, ап.1 от Правилника и прилагана на ТОП
(ПГООГТ) от работата на комаскл, назнаоша с моа запоаед ^ ФСД-285/
22М20\9г. и разглажланв. оиенаваио н класиране на офертите на
участялшггеза амжагане па обшеомиа поръчка по чл.18, ал.1, т.12 отЗОП
„Публично съотсинно", е предмет .Доставка на професионална кушанеж
такинка ма аоепмо формнрованве 1130 • Бороваи", с б (шест} обособени
1.Обособена позшял
оборудаансГ,

Радез

1 „Достюка на хладилна техника (хладиш

2.Обособаиа паднцш 14 2 .Доставка ш кухненски маси, шкафове н
умивалници (неутрално оборудване)";
3.Обособена аязицна у* 3„Досташя не хояаектомаги";
4.Обособена познцка 36 4 ^остаака на кухненско оборудване";
5.Обоообеняпсашии 1^ 5-.Доставка на уред за подготоаке^';
6.Обособена пошшил^йб ^оставка на миллно оборудване",
с унмкелен номер в Регистъра на обществените поръчки № 0ШК-2019-0010,
открита С мое Решение та оприванс На процедура рсг. № 400-9589^
01.П.2019Т. с обща пропити* стойност - 91 433,00 лв. (деветдесет н една
ХАляДН четиристотин тридесет н трн дева) бал включен ДДС,
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