Вх.№ К-736/19.08.2020г.
УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО – МО
ПОЛКОВНИК

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ
18.08.2020 г.
/П/

П Р О Т О К О Л
Комисия, назначена със заповед № РД-07-271/13.08.2020г. на
началника на Комендантство – МО, в състав:
Председател: подполковник Красимир
началник на отделение „Транспортно осигуряване“

Атанасов

Димитров

-

и членове:
1. майор Николай Георгиев Димитров - старши експерт в отделение
„Транспортно осигуряване“,
2. Тотка Лалева Спасовска - главен експерт в отделение “Стопански
дейности“;
3. Петър Йорданов Зашев - главен счетоводител, бюджетен в отдел
„Финансово - Счетоводен“;
4. Наталия Янкова Бамбалова - Димитрова - главен юрисконсулт на
Комендантство-МО,
се събра на 17.08.2020 г. за разглеждане на подадените предложения за избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на товарен
автомобил с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т.,
употребяван за нуждите на Комендантство - МО“.
І. Комисията констатира, че до 16.30 часа на 14.08.2020г., в
регистратурата на Комендантство – МО е постъпила само 1 /една / оферта от
фирма “ОМНИКАР АУТО” ООД с.Труд, обл.Пловдив с вх. № 1/14.08.2020 г.
II. Комисията се запозна подробно с постъпилото предложение на
фирмата и направи следните констатации:
Офертата е подадена в срок и съгласно изискванията в поканата, в
запечатан, непрозрачен плик от участника с надпис: „Придобиване на товарен

автомобил с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т.,
употребяван за нуждите на Комендантство - МО“. Върху плика участникът е
посочил наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон и
електронен адрес.
В Офертата с вх. № 1/14.08.2020 г., подадена от участника
“ОМНИКАР АУТО” ООД, е представен пълния пакет от документи, изискани
от Възложителя:
- Техническо предложение - приложение № 2 – което напълно
отговаря на описанието на предмета на обществана поръчка;
- Ценово предложение – в приложение № 3 – в отделен запечатан
плик с надпис: Предлагани ценови параметри ;
- Административни сведения - Приложение № 4;
- Декларация по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България – Приложение № 5;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от
ЗОВСРБ – Приложение № 6;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата –
Приложение № 7
- Декларация по чл.-59,ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари /ЗМИП/ - Приложение № 8.
ІІІ. Ценовото предложение на участника e посочено в следната
таблица:
Участник
“ОМНИК
АР АУТО” ООД

Единична цена
Наименование
в лева без вкл.
на МПС
ДДС
РЕНО
МАСТЕР

28000,00 лв.

Единична цена в
лева с вкл. ДДС.
33600,00 лв.

Ценовото предложение е в рамките на утвърдените от Възложителя
финансови средстава.
ІV. Комисията констатира, че не може да приложи посочения от
Възложителя критерии за оценка на офертите - „икономически най-изгодна
оферта“ съoбразно методиката за комплексна оценка. Доколкото е налице само
едно ценово предложение, не може има съпоставяне на посочени показатели и
съответните им относителни тежести по утвърдената формула.

V. Комисията като взе предвид, че оферта с вх. № 1/14.08.2020 г.
отговаря в своята цялост на изискванията на Възложителя, предлага следното
класиране:
№
по
ред
1.

Участник

Класиране
І - во място

“ОМНИКАР АУТО” ООД

VI. Комисията предлага, с избрания изпълнител да бъде сключен договор.
Председател: подп.

/П/

Красимир Димитров

Членове:
1. майор

/П/

Николай Димитров

2.

/П/

Тотка Спасовска

3.

/П/

Петър Зашев

4.

/П/

Наталия Бамбалова – Димитрова

