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От работата на комисия, назначена със За.
д N° 316з-372|)/09.11.2018г.
във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно техническо
обслужване и ремонт на служебните автомобилр^и мотоциклети, числящи се на ОДМВР Плевен", открита с Решение № 316000 - 34169/17Л р.2018г.
Резултати от работата на комисията:
1. Комисията започна своята работа на 09.11.2018 г. в 10.00 часа в следния състав:
Председател:
Валери Костадинов Минков - Началник на сектор „ФОУССД" при ОДМВР-Плевен;
Членове:
1. гл.инспектор Калин Иванов Григоров - Началник на сектор „ПИП", отдел „КП" при
ОДМВР-Плевен;
2. Мирослав Петров Монов - Началник на отдел „Административен" при ОДМВР, 3. Петя
Димитрова Бояджиева-Фердинандова - гл.юрисконсулт, сектор КАПОЧР в отдел
Административен при ОДМВР-Плевен;
4. Румен Искренов Линков - младши специалист в сектор „ФОУССД" при ОДМВР-Плевен;
2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията попълниха и
представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада)
3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:
№

Подател на офертата / заявлението за

Вх.М1

Дата

1

„ДАВИТ ЕК"ЕООД

316000-38065

08.11.2018г.

16:50

2

„БОИС"ЕООД

316000-38069

08.11.2018г.

17:00

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е отразена в
Протокол №1/19.11.2018 г. , приложен към доклада.
5. На база на обявените ценови предложения на участниците и след извършената оценка на
техническите предложения, комисията ги класира в следния ред, като оценката на офертите е
отразена в протокол №1/19.11.2018г., приложение към доклада:
на първо място - „БОЙС" ЕООД с комплексна оценка 96,53 т.
на второ място - „ДАВИТ ЕК" ЕООД с комплексна оценка 74.34 т.
б.След приключване на публичното заседание, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП и установи следното:

7.В представените и от двамата участници ЕЕДОП не са установени непълноти, липси,
несъответствия.
7. И двамата участници отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за
подбор.
8. Комисията извърши оценка на техническите предложения на участниците, както следва и
съгласно приложен Протокол №1/19.11.2018 г.:
8.1.При прегледа на техническото предложение на участника „ДАВИТ ЕК"ЕООД Комисията
установи, че същото е подадено по образеца, приложен към документацията за участие в
настоящата процедура и отговаря на изискванията на Възложителя.
Към техническото предложение няма приложена Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1
от Закона за обществените поръчки.
8.2. При прегледа на техническото предложение на участника „БОИСЕООД, Комисията установи
следното, че същото е подадено по образеца, приложен към документацията за участие в
настоящата процедура и отговаря на изискванията на Възложителя.
Към техническото предложение няма приложена Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1
от Закона за обществените поръчки.
9. На база на обявените ценови предложения на участниците и след извършената оценка на
техническите предложения, комисията ги класира в следния ред, като оценката на офертите е
отразена в протокол №1/19.11.2018г., приложение към доклада:
на първо място - „БОИС" ЕООД с комплексна оценка 96,53 т.
на второ място - „ДАВИТ ЕК" ЕООД с комплексна оценка 74.34 т.
10. Комисията предлага договор да бъде сключен с „БОЙС" ЕООД, ЕИК:824158194 класиран на
първо място в процедурата.

Приложение:
1 .Протокол №1/19.11.2018 г.
Подписи на членовете ня к-пмиг-иатоПредседате.
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