М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВО
гр. Хасково, бул. „България" № 85
Per. № 272р
..ll.-.Oh

2019 г.
УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР
СТ.КОМИСАР
АНГЕЛ ЦАНКОВ

ПРОТОКОЛ
Днес, 16.05.2019 год., в изпълнение на Заповед № 272з - 1452/ 15.05.2019 г на
директора на Областна дирекция на МВР - Хасково, издадена на основание чл. 43, ал. 4 във
вр. ал. 3, т. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи и чл. 5, ал. 2, т. 13 във вр. чл
103, ал. 1 - 5 от Закона за обществените поръчки във вр. чл. 97 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки и чл. 62 и сл. от Вътрешните правила за управление на
цикъла на обществените поръчки в ОДМВР Хасково, утвърдени със заповед № 272з 1278/01.07.2016 г. по описа на ОДМВР, за назначаване на комисия за отваряне, разглеждане,
оценка и класиране на постъпилите в ОДМВР Хасково оферти по откритата по реда на Глава
двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки обществена поръчка чрез събиране на
оферти с обява № 272000-6236/30.04.2019 г., с предмет: "Комплексна услуга за
следгаранционно техническо обслужване и ремонт при необходимост на служебни ППС от
щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи,
необходими за извършването им",
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Костадинов Бехов - зам.-директор, той и началник отдел "Криминална
полиция" при ОДМВР Хасково;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
Дина Стоянова Мишкова - началник сектор "Финансово осигуряване,
управление на собствеността и социални дейности" към отдел "Административен" при
ОДМВР Хасково;
2. Таня Даниелова Георгиева - главен юрисконсулт в сектор "Координация,
административно-правно обслужване и човешки ресурси" към отдел "Административен" при
ОДМВР Хасково;
3. Дияна Генова Вълчева - старши експерт (УССД) в сектор "Финансово
осигуряване, управление на собствеността и социални дейности" към отдел
"Административен" при ОДМВР Хасково;
4. Димитър Тодоров Димитров - организатор въоръжение в сектор "Финансово
осигуряване,

управление

на

собствеността

"Административен" при ОДМВР Хасково;

и

социални

дейности"

към

отдел

се събра в 13:30 часа в административната сграда на ОДМВР - Хасково,
бул."България" № 85, ет. 2, в кабинета на председателя в пълен състав.
На основание чл. 192 от ЗОП, във вр. чл.97, ал. 3, чл. 54 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и чл. 65 и сл. от Вътрешните правила
за управление на цикъла на обществените поръчки в ОДМВР Хасково, утвърдени със заповед
№ 272з - 1278/01.07.2016 г. по описа на ОДМВР, Комисията пристъпи към отваряне на
получения 1 /един/ брой оферти в указания от възложителя срок в обява № 2720006236/30.04.2019 г., удължен до 15.05.2019г., както следва от:

1. "МИНЕРАЛ АУТО" ЕООД, ЕИК 126141831, със седалище и адрес на
управление с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Оборище"№ 4 и адрес за кореспонденция
гр. Хасково, ул.„Димитровградско шосе"№4, тел./факс 038/661055, e-mail: mineral@escom.bg,
с оферта вх.№ 272006-16/10.05.2019 г., представлявано от Димитър Проданов Проданов управител.
I. Комисията констатира, че документацията по постъпилата оферта от фирмата участник е подадена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. При
извършване на действията по чл. 65 от Вътрешните правила за управление на цикъла на
обществените поръчки в ОДМВР Хасково, утвърдени със заповед № 272з - 1278/01.07.2016 г.
по описа на ОДМВР, комисията обяви ценовото предложение на участника, както
следва:

1. "МИНЕРАЛ АУТО" ЕООД, ЕИК 126141831, със седалище и адрес на
управление с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Оборище"№ 4 и адрес за кореспонденция
гр. Хасково, ул.„Димитровградско шосе"№4, тел./факс 038/661055, e-mail: mineral@escom.bg,
с оферта вх.№ 272006-16/10.05.2019 г., представлявано от Димитър Проданов Проданов управител.
Ценово предложение за изпълнение предмета на поръчката:
- 25 ,00 (двадесет и пет) лева без ДДС за 1 (един) човекочас вложен труд (часова
ставка) и стойност на услугата 159 160 (сто петдесет и девет хиляди сто и шестдесет)
лева без ДДС представляваща общото времетраене по цената за 1 (един) човекочас;
- 178 329,20 (сто седемдесет и осем хиляди триста двадесет и девет и двадесет
стотинки ) обща стойност в лева без ДДС, включваща стойностите по всички позиции,
съгласно таблица към офертата - Приложение № 1.1, представляваща неразделна част от
оферта Приложение № 1, за резервни части, материали и консумативи, необходими за
следгаранционното техническо обслужване на автомобилите;
- 33% (тридесет и три) отстъпка от цената на дребно за резервни части,
материали и консумативи, посочени в таблица към офертата - Приложение № 1.1., за
следгаранционното техническо обслужване на автомобилите;
- 33% (тридесет и три) отстъпка от цените на дребно, посочени в приложената
към настоящата оферта ценова листа, по които търгуват с останалите контрагенти на
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свободния пазар, за резервните части, материали и консумативи необходими за
следгаранционното техническо обслужване на съответната марка и модел ППС, включително
и за допълнително придобитите /зачислени/ по време на действието на договора служебни
ППС, марка и/или модел, които не са посочени в Техническа спецификация - Приложение №
2, както и такива, които не са изброени в таблица към офертата - Приложение №1.1..
- 33% (тридесет и три) отстъпка от цените на дребно за резервни части,
материали и консумативи необхванати от таблицата към офертата - Приложение № 1.1. и
допълнителната ценова листа, по които търгуват с останалите контрагенти на свободния пазар
необходими за следгаранционното техническо обслужване на съответната марка и модел
ППС, включително и за допълнително придобитите /зачислени/ по време на действието на
договора служебни ППС, марка и/или модел, които не са посочени в Техническа
спецификация - Приложение № 2, както и такива, които не са изброени в таблица към
офертата - Приложение № 1.1..
II. При извършване на действията по чл. 65 от Вътрешните правила за управление на
цикъла на обществените поръчки в ОДМВР Хасково, утвърдени със заповед № 272з 1278/01.07.2016 г. по описа на ОДМВР, комисията пристъпи към разглеждане на допуснатата
до участие оферта.
1. Комисията не констатира допуснати от участника "МИНЕРАЛ АУТО" ЕООД
нарушения или непълноти по документацията. При извършена проверка на Таблица Приложение № 1.1. - неразделна част от офертата, представляваща и част от ценовото
предложение на участника, комисията не констатира несъответствие между посочената от
участника обща стойност в лева без ДДС, включваща стойностите по всички позиции,
съгласно таблица към офертата - Приложение № 1.1, представляваща неразделна част от
оферта Приложение № 1, за резервни части, материали и консумативи, необходими за
следгаранционното техническо обслужване на автомобилите и стойността, която комисията
изчисли. Комисията не констатира несъответствие в посочената от участника стойност на
услугата, представляваща общото времетраене по цената за 1 (един) човекочас.

Предвид гореизложеното, комисията

РЕШИ:

III. Лопуска до оценка и класиране и кпасипа:
1. "МИНЕРАЛ АУТО" ЕООД, ЕИК 126141831, със седалище и адрес на управление с.
Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Оборище"№ 4 и адрес за кореспонденция гр. Хасково,
ул.„Димитровградско шосе"№4, тел./факс 038/661055, e-mail: mineral@escom.bg, с оферта
вх.№ 272006-16/10.05.2019 г., представлявано от Димитър Проданов Проданов - управител, за
изпълнител по обществената поръчка с предмет: "Комплексна услуга за следгаранционно
техническо обслужване и ремонт при необходимост на служебни ППС от щата на ОДМВР
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Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи, необходими за
извършването им".
2. Предлага, на основание чл. 67 от Вътрешните правила за управление на цикъла на
обществените поръчки в ОДМВР Хасково, утвърдени със заповед № 272з 1278/01.07.2016 г.
по описа на ОДМВР, да бъде сключен писмен договор за изпълнение на предмета на
обществената поръчка между възложителя и "МИНЕРАЛ АУТО" ЕООД, ЕИК
126141831, представлявано от управителя Димитър Проданов Проданов.
Протоколът се състави в един екземпляр : екз.№1
Копие -№1 за участника.

за "Досие на поръчката".
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