
ПРОТОКОЛ № 3
За отваряне на ценовите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД - 10 - 35/17 май 2021 (пон), UTC+3 на инж. Николай Вълчанов – Директор на ТП „ДГС Царево“, по Открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни
услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива за
новопридобити за моторни превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за срок до 24 месеца””.
Обществената поръчка е обявена с Решение № D109886/13 април 2021 (вторник) 11:06 на инж. Николай Вълчанов – Директор на ТП „ДГС Царево“,
На 03.06.2021 г. комисията в състав:
Председател на оценителната комисия
Иванка Пеева Желязкова
Членове на оценителна комисия:

1. Калин Михайлов Николов

2. Янка Бончева Овалова

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените ценови оферти на допуснатите участници в обществената поръчка:
До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 03 юни 2021 (четв), 10:00:00, следните участници са декриптирали ценовите си предложения:

1. OF409813 ПРИМЕКС ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 31 май 2021 (пон), 10:46:52

2. OF398227 АУТОКОМ 2 ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 02 юни 2021 (ср), 9:08:52

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираните от участниците ценови предложения както следва:
ПРИМЕКС ЕООД - Подадена цена: 
Обща крайна цена за изпълнение (Кц1)  е 5 481, 20 (пет хиляди четиристотин осемдесет и един лв. и двадесет ст.) лв. без ДДС;
АУТОКОМ 2 ЕООД - Подадена цена:
Обща крайна цена за изпълнение (Кц2)  е 3 763, 00 (три хиляди седемстотин шестдесет и три лв.) лв. без ДДС;
Участниците заявяат, че:
  - запознати сме, че общата крайна цена, е сбор по съответния ред и колона 8 (от ценовото предложение), в лева без включено ДДС, представлява показател от комплексната оценка,
съгласно методиката за оценка, в която е определен и начина за определяне на оценката по  показател Кц.
 - запознати сме с условието, че при образуване и предлагане на ценовото ни предложение, в единичната цена по съответния ред и по колона 6, че цената на доставката и монтажа на 1
брой нова и неупотребявана автомобилна гума е окончателна за изпълнението за срока на действие на договора.
- запознати сме и приемаме условието, че при образуване и предлагане в настоящото ни ценово предложение, единичната цена без ДДС – по съответния ред за автомобила и по колона
№ 7, е за изпълнена услуга (цена за труд) по монтаж, демонтаж, лепене, вулканизация, баланс, изправяне на джанти и др. сходни услуги за 1 брой употребявана гума на възложителя, за
1 брой гума от новопридобити от него автомобили и/или 1 брой заявена гума извън списъка по техническата спецификация, е окончателната цена, която ще ни се заплаща от
възложителя за срока на действие на договора.
 - заявяваме и приемаме, че формираната цена на услугата по съответния ред и колона № 7 от ценовото ни предложение, е съобразена и не превишава определените сервизни
нормовремена по Приложения № 1 - 6 на Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на
претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
 -  предложената от нас цена по съответния ред и колона № 7 от ценовото предложение, следва да бъде и е предложена от нас за 1 (един)  сервизен час труд (от 60 минути) без вкл.
ДДС. Отчитането и заплащането на свършената работа ще се извършва, на база реално изразходено сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 (шестдесет)
минути за конкретна ремонтна дейност.
 -  запознати сме с условието, че така предложените от нас единични цени за доставка на съответните нови автомобилни гуми и услугите по употребявани гуми от възложителя и
представени, като сбор по реда и колона 8, в лева без включено ДДС, са предмет на договора, а формираната от тях обща сума по ред 31 и колона 8, в лв. без ДДС, се ползва единствено и
само за целите на оценката на офертата, по показателя Кц от методиката за оценка.
 -  потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпълнение на договора, предложени от нас в ценовото предложение, са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за
изпълнението на обществената поръчка, включва всички разходи за доставката, включително такси, мита, транспортни разходи, и други разходи за изпълнение.
 -  запознати сме, че общият прогнозен, максимален финансов ресурс за позицията е до 20 000, 00 лв. (двадесет хиляди лева и нула стотинки), без ДДС по бъдещия договор, и
приемаме условието, че възложителят не се задължава за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс по бъдещия договор, както и с посочените видове и количества доставки и
услуги, като това не се счита за неизпълнение на договора.
 -  потвърждаваме, че сме съгласни и приемаме, стойността на всяка поръчка да се определя въз основа на посочените в ценовото ни предложение, крайни единични цени в лева без вкл.
ДДС – за доставка и/или за услуга,  като същите са постоянни и не подлежат на промяна, през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя финансов
ресурс.
 - потвърждаваме, че сме съгласни и приемаме, че при доставката на еквивалентите на нови, неупотребявани гуми, на гуми заявени извън списъка, в това число за гуми – еквиваленти за
новопридобити автомобили, единичната цена следва да бъде не по-висока от 65 % от предложената в списъка цена без ДДС. При тази хипотеза на доставка, изпълнителят не дължи
посочената от него търговска отстъпка (в %) в техническото му предложение.

Определяне оценката по показател (КЦ)  на ценовите предложения на участниците

Кц е оценката на ценовата оферта в точки, получена от съответния участник, съгласно предложената от него обща крайна цена на доставката получена, по следната формула:
К ц 1,2…. = Цmin/Ц 1, 2,….. х 40, където:
К ц 1,2…. е оценка на  съответния оценяван участник;
Цmin е минималната обща цена без ДДС, измежду всички допуснати до оценка ценови предложения, получена като сбор от предложените общи цени за доставка (монтаж и баланс на
нови гуми – доставени от изпълнителя, следователно монтажа и баланса са за негова сметка) и за услуги по употребявани гуми на възложителя (монтаж, демонтаж, лепене,
баланс, изправяне на джанти др.), както и гуми за новопридобити от възложителя автомобили и такива заявени извън списъка от техническата спецификация;
Ц 1, 2,….. е общата цена без ДДС, на съответния оценяван участник получена, като сбор от предложените от същия общи цени за доставка (монтаж и баланс на нови неупотребявани
гуми – доставени от изпълнителя, съответно монтажа и баланса са за негова сметка) и за услуги по употребявани гуми на възложителя (монтаж, демонтаж, лепене, баланс,
вулканизация, изправяне на джанти др. сходни услуги), както и гуми за новопридобити от възложителя автомобили и такива заявени извън списъка от техническата спецификация;
40 е тежест на показателя Кц в общата комплексна оценка. 
Максималният брой точки, които могат да се получат по този показател са 40 точки.

Оценка на показателя за участник ПРИМЕКС ЕООД:
Общата предложена оценка, чиято стойност е от значение за определяне на оценката по показателя е 5 481, 20 (пет хиляди четиристотин осемдесет и един лв. и двадесет ст.) лв. без
ДДС;
КЦ1 = 3 763, 00/5 481, 20 х 40 = 27, 46 точки;

Оценка на показателя за участник АУТОКОМ 2 ЕООД:
Общата предложена оценка, чиято стойност е от значение за определяне на оценката по показателя е 3 763, 00 (три хиляди седемстотин шестдесет и три лв.) лв. без ДДС;
КЦ2 = 3 763, 00/3 763, 00 х 40 = 40 точки;

По показател КЦ, резултатите са следните:
Участник ПРИМЕКС ЕООД – КЦ1 – 27, 46 точки;
Участник АУТОКОМ 2 ЕООД – КЦ2 - 40 точки;

Определяне на крайната обща оценка (Ккомпл) на участниците, съгласно методиката за оценка.
Съгласно методиката за определяне на крайната обща оценка, съответно на Ккомпл, се определя по следния начин:
Ккомпл. = Кц х 40 + Кт х 15 + К1 х 10 + К2 х 25 + К3 х 10
Максимален брой точки на Комплексната оценка (Ккомпл.): е 100 точки.

За участник ПРИМЕКС ЕООД:



Участникът има следните оценки по всеки от петте показателя от Ккомпл:
Кц1 – 27, 46 точки;
Кт - 14, 81 точки;
К1 - 10 точки;
К2 - 12, 5 точки;
К3 - 5, 71 точки;
Ккомпл =  27, 46 + 14, 81 + 10 + 12, 5 + 5, 71 = 70, 48 точки

За участник АУТОКОМ 2 ЕООД:
Участникът има следните оценки по всеки от петте показателя от Ккомпл:
Кц2 - 40 точки;
Кт - 15 точки;
К1 - 10 точки;
К2 - 2, 5 точки;
К3 - 10 точки;
Ккомпл =  40 + 15 + 10 + 2, 5 + 10 = 77, 50 точки

Предвид горепосоченото и оценката от прегледа на ценовите предложения, комисията взе единодушно следното решение:
Ценовите предложения на участниците, разгледани и оценени в тяхната цялост, са попълнени и представени, съгласно предварително обявените задължителни условия и минимално
заложените изисквания на поръчката, съгласно приложенията на образците, въз основа на което комисията счита, че не са налице основания да не се приеме някоя от двете оферти и/или да
се даде предложение за отстраняване на която и да е от тях.

Крайните комплексни оценки на участниците са следните:
За участник ПРИМЕКС ЕООД: 70, 48 точки;
За участник АУТОКОМ 2 ЕООД: 77, 50 точки;

            Предвид фактите и обстоятелствата, комисията прави класиране на участниците по низходящ ред, както следва:
  На първо място класира:
            Участник АУТОКОМ 2 ЕООД, с крайна комплексна оценка от 77, 50 точки;
На второ място класира:
            Участник ПРИМЕКС ЕООД, с крайна комплексна оценка от 70, 48 точки; 

Работата на комисията продължава с изготвянето на доклад, съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.
Всички решения в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на комисията, без забележки и изразено особенно мнение.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията както следва:

КОМИСИЯ:
Председател на оценителната комисия
Иванка Пеева Желязкова
Членове на оценителна комисия:

1. Калин Михайлов Николов

2. Янка Бончева Овалова

 


	

