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" № о г
Per. №
г.
УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР
СТ.КОМИСАР

ПРОТОКОЛ
Днес, 27.08.2018 год., в изпълнение на Заповед № 272з - 2003/ 27.08.2018 г. на директора на
Областна дирекция на МВР - Хасково, издадена на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за
Министерство на вътрешните работи и 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 разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите в ОДМВР Хасково оферти по обществена поръчка, възложена по реда на Глава
двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява, №
272000-11021/ 09.08.2018 г., с предмет: „Извършване на демонтажни, строително-монтажни
и ремонтни работи на сгради в управление на ОДМВР Хасково" по обособени позиции
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Георги Костадинов Бехов - зам.-директор, той и началник отдел "Криминална
полиция" при ОДМВР Хасково;
ЧЛЕНОВЕ:
2. Таня Даниелова Георгиева - началник сектор „Координация, административноправно обслужване и човешки ресурси" на отдел "Административен" при ОДМВР Хасково;
3. Дияна Генова Вълчева - старши експерт УССД в сектор "Финансово осигуряване,
управление на собствеността и социални дейности" на отдел "Административен" при
ОДМВР Хасково;
4. Емилия Ленинова Стилева - старши счетоводител в сектор "Финансово
осигуряване,
управление
на собствеността
и социални
дейности"
на
отдел
"Административен" при ОДМВР Хасково;
5. Елена Антонова Гоголова - ИОС в сектор "Финансово осигуряване, управление на
собствеността и социални дейности" на отдел "Административен" при ОДМВР Хасково,
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 публичната част от заседанието на Комисията не се явиха представители на
фирмите - участници в обществената поръчка.
Комисията констатира, че документацията по всички постъпили оферти от фирмите участници е подадена в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена цялост.
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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
получените 3 /три/ броя оферти, заведени в деловодството на ОДМВР Хасково в указания
от възложителя срок в обява, № 272000-11021/09.08.2018 г., по реда на постъпването и
завеждането им, както следва:
1. Оферта с вх.№ 272006-12/ 24.08.2018 г., за участие по Обособени позиции № 1, №
2 и № 3 от "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Русе, ул. „Слави
Шкаров" № 4, тел./факс: 0878777304, e-mail: mikbuild@abv.bg, представлявано от Марийка
Николова Кирчева;
2. Оферта с вх.№ 272006-13/ 24.08.2018 г., за участие по Обособени позиции № 1, №
2 и № 3 от ДЗЗД „АТА ТОК", с адрес за кореспонденция гр. Хасково, бул. „България" №
150, тел.: 038/662222, факс: 038/662222, e-mail: atastroyplast@gmail.com, представлявано от
Адай Мехмед Атаман;
3. Оферта с вх.№ 272006-14/ 24.08.2018 г., за участие по Обособени позиции № 1, №
2 и № 3, от "СТ КЛИНЪР" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. „Ал.
Стамболийски" № 23, вх. А, тел./факс 038/660800, e-mail: firmi@dir.bg, представлявано от
Стоян Пенчев Стоянов.
I. 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 отвори ценовите предложения на
участниците по реда на постъпване и завеждане на офертите, както следва:
Предлаганата цена от "МИК БИЛД РУСЕ"
Обособена позиция № 1 е 39104,27 лв. без
Обособена позиция № 2 е 38548,18 лв. без
Обособена позиция № 3 е 39202,64 лв. без

ЕООД за:
ДДС или 47863,63 лв. с вкл. ДДС;
ДДС или 47182,97 лв. с вкл. ДДС;
ДДС или 47984,03 лв. с вкл. ДДС.

Комисията
констатира,
че посочените
цени, в ценово предложение
към
офертата по обособени позиции № 1, № 2, № 3, без вкл. ДДС, при добавяне на 20 % ДДС,
не съответстват на посочените такива с вкл. ДДС. Към посочените цени без ДДС в
офертата си, участникът
не е включил 2 % непредвидени разходи, посочени в
Количествено-стойностни
сметки Приложения № 5, № 6 и № 7. Комисията счита, че
установените несъответствия ие могат да бъдат преодоляни по реда па чл. 54, ал. 8,
ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, чрез представяне на допълнителна информация и разяснения,
тъй като това би било промяна в офертата, което е недопустимо да бъде извършено
след срока за подаване на оферти.
Предвид гореизложеното,
комисията счита, че офертата па участника не
отговаря па предварително
обявените от Възложителя условия, поради което не
допуска до оценка и класиране подадената от "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД оферта, вх.№
272006-12/24.08.2018
г. за обособени позиции М 1, № 2 и № 3.
Предлаганата цена от ДЗЗД „А ТА ТОК" за:
Обособена позиция № 1 е 40093,96 лв. без ДДС или 48112,75 лв. с вкл. ДДС;
Обособена позиция № 2 е 38184,36 лв. без ДДС или 45821,24 лв. с вкл. ДДС;
Обособена позиция № 3 е 41828,44 лв. без ДДС или 50194,12 лв. с вкл. ДДС.
Комисията констатира,
че по обособена позиция № 2, участникът
tie е
попълнил позиция 2, колона 7 в Количествено-стоипостиа
сметка - Приложение № 6,
за обект РУ Тополовград. Комисията счита, че установеното
несъответствие
не
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може да бъде преодоляно по реда па чл. 54, ал. 8, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, чрез
представяне па допълнителна
информация и разяснения, тъй като това би било
промяна в офертата, което е недопустимо да бъде извършено след срока за подаване на
оферти.
Предвид гореизложеното,
комисията счита, че офертата на участника не
отговаря на предварително
обявените от Възложителя условия, поради което не
допуска до оценка и класиране подадената от ДЗЗД „АТА ТОК" оферта, вх.№ 27200613/24.08.2018 г. за обособена позиция № 2.
Предлаганата цена от „ СТ
Обособена позиция № 1 е
Обособена позиция № 2 е
Обособена позиция № 3 е

КЛИНЪР" ЕООД за:
42336,32 лв. без ДДС или 50803,59 лв. с вкл. ДДС;
39776,81 лв. без ДДС или 47732,17 лв. с вкл. ДДС;
42617,77 лв. без ДДС или 51141,32 лв. с вкл. ДДС.

Комисията констатира, че ценовите предложения
отговарят на предварително обявените от Възложителя

на участника
условия.

са редовни и

II. След отваряне на ценовите предложения и закриване на публичната част от
заседанието на комисията, същата пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти, ведно
с приложените към същите документи по реда на постъпването и завеждането им, с оглед
установяване дали същите отговарят на предварително обявените от възложителя условия в
обява, № 272000-11021/09.08.2018 г., и съответствието им с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, посочени от същия.

1. След разглеждане на документацията, подадена от ДЗЗД „АТА ТОК", комисията
констатира, че участника не е посочил в т. 5 ог своята оферта, вх. № 272006 - 13/
24.08.2018 г., вида на гаранцията (банкова, парична или застраховка), която да
обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя за изпълнение на
съответния договор в размер на 5% (пет на сто) без ДДС от общата стойност на същия.
Участникът в обществената поръчка, не е представил документ, доказващ трудовото
правоотношение на техническия/те ръководител/и с фирмата - участник, изискване на чл.
163а от Закона за устройство на територията.
Комисията счита, че на основание чл. 54, ал. 8 п ал. 9 от ППЗОП, на участника
следва да се даде възможност да:
- Поясни какъв вид гаранция ще представи (банкова, парична или
застраховка), която да обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността за
изпълнение на съответния договор в размер на 5% (пет на сто) без ДДС от общата
стойност на същия.
- Представи заверено копие на трудова книжка, доказваща трудовото
правоотношение на техническия/те ръководител/и с фирмата - у ч а с т н и к , изискване на
чл. 163а от Закона за устройство на територията.
2. След разглеждане на документацията, подадена от "СТ КЛИНЪР"
ЕООД,
комисията констатира, че към оферта вх. № 272006 - 14/ 24.08.2018 г., е приложен списък на
ръководния състав на „СТ КЛИНЪР" ЕООД. За посочените лица в списъка, участника не е
представил документи доказващи професионалната компетенстност на същите.
Участникът в обществената поръчка, не е представил документ, доказващ трудовото
правоотношение на техническия/те ръководител/и с фирмата - участник, изискване на чл.
163а от Закона за устройство на територията.
Участникът не е посочил в т. 5 от своята оферта вида на гаранцията (банкова,
парична или застраховка), която да обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността

на изпълнителя за изпълнение на съответния договор в размер на 5% (пет на сто) без ДДС от
общата стойност на същия.
Комисията счита, че на основанне чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, на участника
следва да се даде възможност да:
- Представи документи доказващи професионалната компетенстност на
лицата, заверени копия на дипломи, удостоверения и сертификати, посочени в
списъка на ръководния състав към оферта вх. № 272006 - 14/ 24.08.2018 г.
- Представи заверено копие на трудова книжка, доказваща трудовото
правоотношение на техническия/те ръководител/и с фирмата - участник, изискване на
чл. 163а от Закона за устройство на територията.
- Поясни какъв вид гаранция ще представи (банкова, парична или
застраховка), която да обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността за
изпълнение на съответния договор в размер на 5% (пет на сто) без ДДС от общата
стойност на същия.

С оглед гореизложеното,

Комисията
РЕШИ:

Не допуска до оценка и класиране „МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД, с адрес за
кореспонденция гр. Русе, ул. „Слави Шкаров" № 4, тел./факс: 0878777304, e-mail:
mikbuild@abv.bg, представлявано от Марийка Николова Кирчева, с оферта вх.№ 272006-12/
24.08.2018 г., по обособени позиции М 1,№ 2 и № 3.
Не допуска до оценка и класиране ДЗЗД „АТА ТОК", с адрес за кореспонденция гр.
Хасково, бул. „България" № 150, тел.: 038/662222, факс: 038/662222, e-mail:
atastroyplast@gmail.coni, представлявано от Адай Мехмед Атаман, с оферта с вх.№ 27200613/ 24.08.2018 г. по обособена позиция № 2.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5(пет) работни дни от
получаване на настоящия протокол участникът ДЗЗД „АТА ТОК" може да:
- Поясни какъв вид гаранция ще представи (банкова, парична или застраховка),
която да обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността за изпълнение па
съответния договор в размер на 5% (пет на сто) без ДДС от общата стойност на
същия.
- Представи
заверено
копие на трудова книжка, доказваща
трудовото
правоотношение на техническия/те ръководител/и с фирмата - участник,
изискване
па чл. 163а от Закона за устройство па територията.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5(пет) работни дни от
получаване на настоящия протокол участникът "СТ КЛИНЪР" ЕООД може да:
- Представи
документи
доказващи професионалната
компетенстност
на
лицата, заверени копия на дипломи, удостоверения и сертификати, посочени в списъка
на ръководния състав към оферта вх. № 272006 - 14/24.08.2018 г.
- Представи
заверено копие на трудова книжка,
доказваща
трудовото
правоотношение на техническия/те ръководител/и с фирмата - участник,
изискване
на чл. 163а от Закона за устройство па територията.
- Поясни какъв вид гаранция ще представи (банкова, парична или застраховка),
която да обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността за изпълнение на
съответния договор в размер на 5% (пет на сто) без ДДС от общата стойност на
същия.
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След изтичане на горепосочения срок комисията, на основание чл. 54, ал. 12 от
ППЗОП, ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, за
което ще изготви допълнителен протокол за оценка и класиране на участниците.
Протоколът се състави в един екземпляр : екз. №1 - за СФОУССД при ОДМВР
Хасково към "Досие на поръчката".
Копие - №1, №2, №3 - за участниците.
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