Утвърждавам,
РЕКТОР (подписи печат)
/проф. д-р инж. Иван Марков/

П Р О Т О К О Л №1
от заседание на комисията, назначена със Заповед №437/11.10.2017г. на Ректора
на УАСГ със задача да отвори, разгледа и класира получените оферти за участие в
обществената поръчка чрез ОБЯВА №2017-03-US-AS-03 за „Услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в административните сгради на
Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ - гр.София”,
изготвен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП
На 11.10.2017 г., на основание чл. 97, ал.3 от ППЗОП, Комисията, назначена със
Заповед №437/11.10.2017г. на Ректора на УАСГ, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
1. инж. Бойко Кияков – Ръководител сектор „Студентски общежития”
ЧЛЕНОВЕ:
2. инж. Елисавета Димитрова – Вр.и.д Началник на отдел „Капитално строителство и
ремонт‘‘
3. Стоян Бъчваров – представител на Студентски съвет
4. инж. Павел Давидов – представител на синдикатите в УАСГ”
5. Стефан Кръстанов – Експерт обществени поръчки на УАСГ
се събра в 11:00 часа в сградата на УАСГ, Ректорат, Малка заседателна зала
Изток, етаж 2, за да отвори, разгледа и оцени получените оферти във възлагането чрез
Обява на обществената поръчка.
Установи се само една получената оферта, която се предаде на председателя на
комисията с протокол, съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят и членовете на комисията се запознаха с наименованието на
участника, след което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание на комисията нямаше присъстващи от участниците
Комисията констатира, че подадената една оферта е на следния участник:
„Лифт Солюшън” ООД, с регистрационен индекс и дата 1/10.11.2017 г / 14:05 ч.,
депозирана в деловодството на УАСГ в изискуемия срок. Председателят на
Комисията обяви гласно съдържащите се в офертния плик документи. Членовете
на комисията подписаха техническото предложение и ценово предложение на
участника. Установи се, че „Лифт Солюшън” ООД е представил в пълен
комплект всички необходими документи, съгласно изискванията на възложителя.
Записаната в офертата и обявена гласно обща месечна абонаментна такса
(цена) без ДДС е 1 110 лв.
С гореописаното действие приключи публичната част от работата на Комисията.

В закритата част от работата

Комисията единодушно реши:
Предлага на възложителя да сключи договор с участника за „Услуги по
абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в
административните сгради на Университет по архитектура, строителство и
геодезия /УАСГ/ - гр.София” с участника „Лифт Солюшън” ООД, изпълнил
изискванията на Обявата и Документацията и класиран на първо място без наличието
на останали участници с предложена обща месечна абонаментна такса (цена) без
ДДС е 1 110 /хиляда сто и десет/ лв.
.
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