ПРОТОКОЛ №2
Днес,20.05.2020г., в 11:00 часа ,в Административната сграда на ТП ДГС Стара
Загора, ”, в изпълнение на Заповед № РД-10-264/12.05.2020г. на Директора на ТП
“ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, се събра комисия в състав:
1. Председател: инж. Анна Стойкова – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“
Членове:

1. Румяна Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”;
2. Галина Стоянова – счетоводител при ТП „ДГС Стара Загора“;

със задача да продължи работата си по разглеждане и оценка на получените
оферти, и да класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Техническо обслужване,
профилактика, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и
консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ за срок от 24
месеца“.,а именно да отвори и разгледа допълнително постъпилите документи,
изискани на основание чл.54,ал.8 и ал.9 от ППЗОП.
Председателят на Комисията докладва, че в деловодството на стопанството на
14.05.2020г. в 09:05 часа са постъпили допълнителни документи от участника
„ПЕ-НИ-КО” ЕООД, с ЕИК 202056462, заведени с вх.№ ПО-05-32/1 и
допълнителни документи от участника „ФБ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 202233076
постъпили на 15.05.2020 г. в 14:30 ч. с Вх.№ ПО-05-33/1.Документите са постъпили
в предоставения на участника срок.Комисията пристъпи към разглеждането им.
Комисията пристъпи към разглеждането на допълнителните документи от
участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД.Допълнително предоставения ЕЕДОП на
електронен носител е подписан с електронен подпис на управителя Петър
Николаев Колев, и съдържа цялата изискуема информация, с което участникът е
изпълнил дадените му указания. Нередовностите са отстранени в срок.
Комисията пристъпи към разглеждането на допълнителните документи на
другия участника „ФБ Ауто“ ЕООД. Допълнително предоставения ЕЕДОП на
електронен носител е подписан с електронен подпис на управителя Веселин
Бориславов Бонев, както и от собствениците на капитала на дружеството, а именно:
Недялко Тодоров Делчев, Никола Димитров Николов, Борис Недялков Калайджиев
и Лъчезар Николов Даракчиев и съдържа цялата изискуема информация, с което
участникът е изпълнил дадените му указания.Нередовностите са отстранени в срок.
В резултат на което Комисията установи:
• няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията,
включително нередовности и фактически грешки, поради което допуска
участниците „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД, с ЕИК 202056462 и „ФБ Ауто“ ЕООД, с ЕИК
202233076, до следващия етап в процедурата.
Пристъпи се към разглеждане на Техническите предложения на двамата
участници.
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В техническото си предложение участникът „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД декларира,че:
1. Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/
месеца, считано от датата на сключване на договора.
2. Доставените резервни части ще са оригинални за съответната марка
автомобил, нови и ще отговарят на изискванията за качество в Република
България.
3. В случай, че доставена от тях резервна част има дефект, който пречи на
нормалната експлоатация, ще подменят и монтират същата с нова, изцяло за тяхна
сметка.
4. Съгласен е да доставя резервни части и консумативи в зависимост от нуждите
на ТП „ДГС Стара Загора”, включително и извън посочените в Техническата
спецификация.
6. Съгласен е да доставя резервни части и консумативи както за автомобилна,
така и за горскостопанска техника, в случай, че ТП „ДГС Стара Загора” придобие
нови автомобили или горскостопанска техника през срока на действие на
сключения договор.
7. Приема условията в проекта на договор – Образец № 9 към документацията
за участие в процедурата. В случай, че бъдат определени за изпълнител, ще
сключат договора изцяло в съответствие с проекта, в законоустановения срок.
8. Предлага срок за изпълнение на ремонтните дейности, след предоставяне на
МПС в сервизната база за:
- лека повреда 1 един ден /календарни дни/.
/цифром и словом/
- средна повреда 3 три дни /календарни дни/.
/цифром и словом/
- тежка повреда 5 пет дни / календарни дни /.
/ цифром и словом /
9. Предлага гаранционен срок за извършените работи /посочва се в месеци,
цифром и словом/ : 6 /шест/ месеца – К3 в методиката за изчисляване на
комплексна оценка на офертите
10. Предлага срок за доставка на оригинални и нови резервни части, материали
и консумативи за МПС /посочва се в часове, цифром и словом/: 20 / двадесет/ часа
– К4 в методиката за изчисляване на комплексна оценка на офертите
11. Предлага 5% /пет процента/ /посочва се в проценти, цифром и словом/
отсъпка на оригинални и нови резервни части, материали и консумативи за МПС,
извън техническата спецификация– К5 в методиката за изчисляване на комплексна
оценка на офертите
12. Съгласен е със срока за доставка на резервни части и консумативи, заявени
от представител на ТП „ДГС Стара Загора”, които не са налични в склада - до 1
работни дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка.
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13. Декларира, че работното време на сервиза е не по-малко от 8 часа в
денонощие. Приемането на автомобилите за техническо обслужване ще се
извършва в рамките на един ден, без предварително записване и при необходимост
ще се изготвят графици за обслужвания и ремонт. Декларира, че сервизните
книжки ще се попълват с описан обем на обслужване, дата, километри, подпис и
печат.
14. Съгласен е да издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените
от тях ремонтни дейности по автомобилите, за срок не по-малко от гаранционния
срок на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на
гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт
или на вложена некачествена резервна част, е съгласен да отстранят същата изцяло
за тяхна сметка.
15. Съгласен е да извършва следгаранционно сервизно и техническо обслужване
на автомобилите, които подлежат на гаранционна поддръжка, в случай, че по време
на действие на сключения договор изтече гаранционното им обслужване или се
наложи ремонт, който не се покрива от гаранцията на автомобила.
16. Съгласен е в случай, че по време на действието на сключения договор ТП
„ДГС Стара Загора” придобие други автомобили или горскостопанска техника да
поемат следгаранционното сервизно и техническо обслужване и за тях.
17. Съгласен е в случай, че някой от изброените в Техническата спецификация
не е собственост на ТП “ДГС Стара Загора”, същият да отпадне от списъка с
автомобилите, подлежащи на следгаранционно сервизно и техническо обслужване,
без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на Възложителя.
18. Поема пълна отговорност за качеството и гаранцията на доставяните от него
резервни части и консумативи и за извършените ремонти.
19. Известно му е, че Възложителят не се ангажира за пълно усвояване на
финансовите и количествени параметри определени при откриване на процедурата.
20. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд .
На следващо място Комисията разгледа Техническото предложение на
участника „ФБ Ауто” ЕООД. В него участника декларира,че:
1. Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/
месеца, считано от датата на сключване на договора.
2. Доставените резервни части ще са оригинални за съответната марка
автомобил, нови и ще отговарят на изискванията за качество в Република
България.
3. В случай, че доставена от тях резервна част има дефект, който пречи на
нормалната експлоатация, ще подменят и монтират същата с нова, изцяло за тяхна
сметка.
4. Съгласен е да доставят резервни части и консумативи в зависимост от
нуждите на ТП „ДГС Стара Загора”, включително и извън посочените в
Техническата спецификация.
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6. Съгласен е да доставя резервни части и консумативи както за автомобилна,
така и за горскостопанска техника, в случай, че ТП „ДГС Стара Загора” придобие
нови автомобили или горскостопанска техника през срока на действие на
сключения договор.
7. Приема условията в проекта на договор – Образец № 9 към документацията
за участие в процедурата. В случай, че бъдат определени за изпълнител, ще
сключат договора изцяло в съответствие с проекта, в законоустановения срок.
8. Предлагат срок за изпълнение на ремонтните дейности, след предоставяне на
МПС в сервизната база за:
- лека повреда 1 един ден /календарни дни/.
/цифром и словом/
- средна повреда 2 два дни /календарни дни/.
/цифром и словом/
- тежка повреда 3 три дни / календарни дни /.
/ цифром и словом /
9. Предлагат гаранционен срок за извършените работи /посочва се в месеци,
цифром и словом/ : 6 /шест/ месеца – К3 в методиката за изчисляване на
комплексна оценка на офертите
10. Предлагат срок за доставка на оригинални и нови резервни части, материали
и консумативи за МПС /посочва се в часове, цифром и словом/: 24 / двадесет и
четири/ часа – К4 в методиката за изчисляване на комплексна оценка на офертите
11. Предлагат 10% /десет процента/ /посочва се в проценти, цифром и словом/
отсъпка на оригинални и нови резервни части, материали и консумативи за МПС,
извън техническата спецификация– К5 в методиката за изчисляване на комплексна
оценка на офертите
12. Съгласен е със срока за доставка на резервни части и консумативи, заявени
от представител на ТП „ДГС Стара Загора”, които не са налични в склада - до 1
работни дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка.
13. Декларира, че работното време на сервиза е не по-малко от 8 часа в
денонощие. Приемането на автомобилите за техническо обслужване ще се
извършва в рамките на един ден, без предварително записване и при необходимост
ще се изготвят графици за обслужвания и ремонт. Декларира, че сервизните
книжки ще се попълват с описан обем на обслужване, дата, километри, подпис и
печат.
14. Съгласен е да издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените
от тях ремонтни дейности по автомобилите, за срок не по-малко от гаранционния
срок на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на
гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт
или на вложена некачествена резервна част, е съгласен да отстранява същата
изцяло за своя сметка.
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15. Съгласен е да извършва следгаранционно сервизно и техническо обслужване
на автомобилите, които подлежат на гаранционна поддръжка, в случай, че по време
на действие на сключения договор изтече гаранционното им обслужване или се
наложи ремонт, който не се покрива от гаранцията на автомобила.
16. Съгласен е в случай, че по време на действието на сключения договор ТП
„ДГС Стара Загора” придобие други автомобили или горскостопанска техника да
поема следгаранционното сервизно и техническо обслужване и за тях.
17. Съгласен е в случай, че някой от изброените в Техническата спецификация
не е собственост на ТП “ДГС Стара Загора”, същият да отпадне от списъка с
автомобилите, подлежащи на следгаранционно сервизно и техническо обслужване,
без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на Възложителя.
18. Поема пълна отговорност за качеството и гаранцията на доставяните от него
резервни части и консумативи и за извършените ремонти.
19. Известно им е, че Възложителят не се ангажира за пълно усвояване на
финансовите и количествени параметри определени при откриване на процедурата.
20. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд .
Във връзка с направените констатации Комисията взе следното решение:
пристъпва към ІІ етап от отваряне на офертите, а именно: Проверка за пълнота на
финансовите предложения в съответствие с изискванията за представянето им в
пликове „Предлагани ценови параметри“, като взе следното решение:
РЕШИ:
Пликовете с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на участниците
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет
: „Техническо обслужване, профилактика, основен и текущ ремонт, доставка
на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара
Загора“ за срок от 24 месеца“.
ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 26.05.2020г. ОТ 11:30 ЧАСА в Административната
сграда на ТП ДГС Стара Загора, находяща се на адрес: град Стара Загора, ул.“12-ти
пехотен полк“ №22.
Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл.54,ал.7 от ППЗОП.След
подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в
деня на публикуването му да се изпрати на участниците „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД ,с
ЕИК 202056462 и „ФБ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 202233076.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...(П).. залич. на осн. Регл. (2016/679)
/ инж.Анна Стойкова/
ЧЛЕНОВЕ:
1. ...(П).. залич. на осн. Регл. (2016/679)
2...(П).. залич. на осн. Регл. (2016/679)
/Румяна Атанасова /
/ Галина Стоянова /
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