МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РА БОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР — ПАЗАРДЖИК

Дата: 28.04.2017 г.

ПРо т о к о л
Днес, 28.04.2017 г., в 09.00 часа в „Заседателна зала”, на втория етаж, в сградата на
Областна дирекция на МВР - Пазарджик, се проведе заседание на комисията, определена със
заповед per. № 312з-729/28.04.2017 г. на директора на ОДМВР гр. Пазарджик, със задача да
получи, разгледа и класира офертите, и определи изпълнител за „Комплексна услуга за
техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от
ОДМВР Пазарджик, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за
извършването им за срок от 12 календарни месеца”, на стойност до 70 000 лв. без ДДС.
Комисията заседава в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Иванов Кискинов
ЧЛЕНОВЕ:
1.. Михаил Руменов Михайлов
2. Ивайло Георгиев Мишев
3. Величка Методиева Тодорова
4. Митко Георгиев Минев
Председателят на комисията откри заседанието в 09.00 часа. Същият запозна
присъстващите със заповедта на Директор ОДМВР Пазарджик за назначаване на комисия.
Комисията получи постъпилите оферти от Веселина Стоянова - ЛРТП в сектор
“КАПОЧР” и установи, че в указания срок за подаване на оферти - 17.30 часа на 27.04.2017 г.,
в деловодството на ОДМВР Пазарджик пл. “Съединение” №3 са постъпили два броя оферти с
входящи номера, както следва:
1. Вх. № 312006-5/24.04.2017 г. на фирма „ВАДИС”ООД, гр. Пазарджик, ЕИК 122092155,
адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 113, представлявана от
Цветан Димитров Василев управител, съгласно приложено представяне на участника;
2. Вх. № 312006-6/24.04.2017 г. па фирма “АУТО - 1” АД, гр. Пазарджик ЕИК 112650708,
адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул.”Мътница” №3, представлявана от Димитър
Илиев Бадьоков - изпълнителен директор, съгласно приложено представяне на
участника.

Всеки един от членовете на комисията попълни собственоръчно декларация по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
Изискуемите документи съгласно Публична покана № 9063263/11.04.2017 г. са:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
участника поставя се в началото на офертата.
2. Оферта, попълнена по Образец № 1.
3. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата
по Образец № 2; (В случай че участникът е обединение, образец №2 се
представя от всеки от участниците в обединението поотделно.)
4. Техническо предложение - попълнено по Образец № 3.
5. Ценово предложение - попълнено по Образец №4 и Приложение № 1.
6. Проект на договор по Образец № 5
7. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и
т. 7 от ЗОП - Образец № 6.
8. Списък на персонала /технически лица/, отговарящи за изпълнението на поръчката, в
който е посочена професионалната компетентност на лицата по Образец № 7.
9. Декларация - списък на сервиз и сервизна/и база/и на територията на град Пазарджик,
където ще се извършват дейностите предме т на поръчката по Образец № 8.
В 09.15 часа председателят на комисията пристъпи към отваряне на получените оферти,
при което установи следното:
Офертата на „ВАДИС”ООД, гр. Пазарджик, ЕИК 122092155, адрес за кореспонденция:
гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 113, представлявана от Цветан Димитров Василев
управител, съгласно приложено представяне на участника е поставена в запечатан непрозрачен
плик с ненарушена цялост, в който се намериха приложени документи, сред които и ценово
предложение.
Комисията установи, че офертата съдържа: Опис на документите, Оферта - Образец 1,
Представяне на участника
Образец 2, Техническо предложение - Образец 3, Ценово
предложение - Образец 4 и Приложение 1, Договор Образец 5, Декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП - Образец 6, Списък на персонала
/технически лица/, отговарящи
за изпълнение на поръчката - Образец 7 и Декларация за
ч.
сервизна база, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за
изпълнението на поръчката Образец 8.
Офертата отговаря на изискванията, посочени в процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
Офертата на L‘AYTO 1” АД гр. гр. Пазарджик ЕИК 112650708, адрес за кореспонденция:
гр. Пазарджик, улДМътница” №3, ет. 2, представлявано от Димитър Илиев Бадьоков
изпълнителен директор е поставена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, в
който се намериха приложени документи, сред които и ценово предложение.
Комисията установи, че офертата съдържа: Списък на документите и информацията,
съдържащи се в офертата, подписан от участника, Оферта, попълнена по Образец № 1,
Представяне на участника, Техническо предложение - Образец 3, Ценово предложение
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Образец 4 и Приложение 1, Договор Образец 5, Декларация за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 ог ЗОП Образец 6 3 броя. Списък на персонала
/технически лица/, отговарящи за изпълнение на поръчката Образец 7 и Декларация списък
сервизна база Образец 8.
Офертите отговарят на изискванията, посочени в процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
След извършената проверка на документите по представените оферти комисията
пристъпи към разглеждане на ценовите предложения и оценяване по предварително обявения
критерий „най ниска цена”
Комисията пристъпи към прилагане на методиката за определяне на комплексната
оценка по предварително обявените показатели на Възложителя:
1. Комисията пристъпи към оценяване по показател К1 - предложена цена за 1 (едно)
техническо обслужване на автомобил (обемът на дейностите включва смяна на маслен,
въздушен филтри и масло на двигателя, както и проверка и оглед на системи, възли и агрегати)
в лева без ДДС с коефициент на тежест 30 точки.
1.1. Фирма „Вадис” ООД - предложена обща единична цена за 1(едно) техническо
обслужване на МПС е в размер на 2406,69 (две хиляди четиристотин и шест лева и 69 ст. ) без
ДДС.
1.2 Фирма „Ауто 1” АД
предложената обща единична цена за 1(едно) техническо
обслужване на МПС е в размер на 2173,49 лв. (две хиляди сто седемдесет и три лева и 49 ст.)
без ДДС
Комисията приложи формулата за формиране на оценката по показателя съгласно
методиката:
1.1. За ценово предложение на фирма „Вадис”ООД:
2173.49
К1 = -................ х 30 (точки) = 27,09
2406,69
1.2. За ценово предложение на фирма „Ауто - 1”АД:
2173.49
К1 = ................ - х 30 (точки) = 30,00
2173.49
2. Комисията пристъпи към оценяване по показател К2 - предложена цена за 1(един)
човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил (в лева
без ДДС) с коефициент на тежест 30 точки.
2.1. Фирма „Вадис” ООД - предложена цена за Цедин) човекочас вложен труд (часова
ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил е в размер на 28 лв. (двадесет и осем
лева) без ДДС.
2.2. Фирма „Ауто 1” АД предложена цена за Цедин) човекочас вложен труд (часова
ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил е в размер на 27,50 лв. (двадесет и
седем лева и 50 ст.) без ДДС.
Комисията приложи формулата за формиране на оценката по показателя съгласно
методиката:
2.1 За ценовото предложение на фирма „Вадис”ООД:
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27,50
К2 = -....... х 30 (точки) = 29,46
28
2.2. За ценовото предложение на фирма „Ауто - 1 „АД:
27.50
К2 = -....... х 30 (точки) = 30,00
27.50
3. Комисията пристъпи към оценяване по показател КЗ - предложена цена на влаганите
резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти
на автомобил /мотоциклет/ съгласно приложената спецификация Приложение №1 (в лева
без ДДС) с коефициент на тежест 40 точки.
3.1. Фирма „Вадис”ООД - предложена цена на влаганите резервни части, материали и
консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на автомобил /мотоциклет/,
съгласно приложена спецификация Приложение № 1 е в размер на 131261,42 лева (сто
тридесет и една хиляди двеста шестдесет и един лева и 42 ст.) без ДДС.
3.2 Фирма „Ауто 1” АД - предложена цена на влаганите резервни части, материали и
консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на автомобил /мотоциклет/,
съгласно приложена спецификация Приложение № 1 е в размер на 117567,08 (сто и
седемнадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лева и 08 ст.) без ДДС.
Комисията приложи формулата за формиране на оценката по показателя съгласно
методиката:
3.1 За ценовото предложение на фирма „Вадис”ООД:
117567.08
КЗ = ....... -....... - х 40 (точки) = 35,83
131261,42
3.2. За ценовото предложение на фирма „Ауто - 1”АД:
117567.08
КЗ = ......-........- х 40 (точки) - 40,00
117567.08
Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка (КО) на постъпилите
оферти, по формулата:
(КО) = (Kl) + (К2) + (КЗ) = 30+30+40 = 100
КО на постъпилата оферта от фирма „Вадис”ООД по формулата е:
(КО) = (Kl) + (К2) + (КЗ) = 27,09 +29,46 +35,83 = 92,38
КО на постъпилата оферта от фирма „Ауто 1 ”АД по формулата е:
(КО) = (Kl) + (К2) + (КЗ) - 30+30+40 = 100
Комисията пристъпи към класиране на оценените ценови предложения.
В резултат на извършената оценка комисията класира постъпилите оферти, както следва:
1. На първо място оферта Вх. № 312006-6/24.04.2017 г. на фирма “АУТО - 1” АД, гр.
Пазарджик ЕИК 112650708, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул.”Мътница” №3,
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представлявана от Димитър Илиев Бадьоков - изпълнителен директор, съгласно приложено
представяне на участника, получила 100 точки по методиката за оценка.
2. На второ място оферта Вх. № 312006-5/24.04.2017 г. на фирма „ВАДИС”ООД, гр.
Пазарджик, ЕИК 122092155, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 113,
представлявана от Цветан Димитров Василев - управител, съгласно приложено представяне на
участника, получила 92,38 точки по методиката за оценка.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ :

1. Комисията предлага на Директора на ОДМВР Пазарджик да сключи писмен договор с
фирма “АУТО 1” АД гр. гр. Пазарджик ЕИК 112650708, адрес за кореспонденция: гр.
Пазарджик, ул.”Мътница” №3, ет. 2, представлявано от Димитър Илиев Бадьоков
изпълнителен директор, предложила най - ниска цена и класирана на първо място за
Изпълнител на: „Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните
автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР Пазарджик, с включени резервни части,
материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца”.
2. Настоящият протокол да се представи за утвърждаване на Директор ОДМВР гр.
Пазарджик.
Комисията приключи работа в 11.30 часа, като настоящият протокол се състави и
подписа от всички членове на комисията.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Иванов Кискинов ...
ЧЛЕНОВЕ:
1. Михаил Руменов Михайлов ....;
2. Ивайло Ееоргиев Мишев . ...;'д2
3. Величка Методиева Тодорова
4. Митко Ееоргиев Минев............7
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