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ДИРЕКТОРА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО“
ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
 

Д О К Л А Д

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД – 10 – 37/25.05.2021 г. (вт), UTC+3 1 на инж. Николай Вълчанов - Директор на ТП "ДГС Царево" за провеждане на обществена
поръчка с предмет: "Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско - бояджийски дейности и други сходни на тях услуги,
вкл. ремонт и доставка на резервни части и консумативи за МПС - стопанисвани от ТП "ДГС Царево" - 24 месеца”.
Обществената поръчка е обявена с  Решение № D109825/13 април 2021 (вторник) 11:10 на инж. Николай Вълчанов - Директор на ТП "ДГС Царево".

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под уникален
номер: 02716-2021-0085. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП, обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 16.04.2021 г., под
номер 2021/S 074 – 188364.
Назначената комисия е в състав, съгласно посочената по – горе заповед, както следва:
Председател на оценителната комисия
Иванка Пеева Желязкова
Членове на оценителна комисия:
1. Калин Михайлов Николов
 2. Янка Бончева Овалова

            Уважаеми Г – н Вълчанов,

Работата на комисията протече при следната последователност:
На 25.05.2021 г., Комисията се събра, за да отвори и разгледа получените заявления за участие.
До крайния срок за получаване на заявления за участие – 21.05.2021 г., в 23:59 часа, в платформата е постъпила една оферта за участие, както следва:

1. OF398228 АУТОКОМ 2 ЕООД

Подадена от АУТОКОМ 2 ЕООД на 21 май 2021 (пет), 19:30:40
 
Хранилището се отвори от председателя на комисията. На основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, членовете на комисията разпечатаха и подписаха декларации за липса на конфликт на
интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, като същите бяха добавени, като хартиен носител към досието на поръчката. Офертата на участника беше декриптирана, след което комисията започна
своята работа.

            Отваряне на офертата:

1. АУТОКОМ 2 ЕООД
Подадена от: АУТОКОМ 2 ЕООД
Подадена на: 21 май 2021 (пет), 19:30:40
Декриптирана и отворена на: 25 май 2021 (вт), 10:00:20
Въпроси без отговор: 1 (3.1.)
Пропуснати мин. изисквания: 0

         След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията
установи непълноти в документите на участника и даде срок от 5 работни дни за отстраняването им. На основоние чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, след изтичане на срока за представяне на
допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участника с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, и установи следното:
Участника е представил чрез секция „Съобщения и разяснения“ на ЦАИС ЕОП, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП коректно попълнени, изисканите от комисията документи – ново 
Приложение № 1 - Заявление за участие по чл. 39 от ППЗОП, съдържащо опис на приложените документи към процедурата.

            С оглед направените констатации в Протокол № 1 от 25.05.2021 г., комисията пристъпи към етап разглеждане и оценяване на техническото предложение на участника.

            Резултата от техническата оценка, подробно изложен в Протокол № 2 от 02.06.2021 г. е както следва:

Съгласно утвърдената методика, крайното класиране на участниците се определя на база най – висока крайна комплексна оценка, образувана по точкова система, като максималния брой
точки, които участникът може да получи е 100 точки. Участниците се класират по низходящ ред.
Показателите за оценка са:
Ккомпл. = К1+К2+К3+К4+К5, като критериите К1 и К4 са ценови, а критериите К2, К3 и К5, са критерии включващи, качествени признаци и характеристики от предмета на
обществената поръчка.
В този етап на поръчката, се оцениха само показателите: К2, К3 и К5.
Общия брой точки, който участника получава от оценките по показатели  К2, К3, К5, са както следва:

Показател Участник 
„АУТОКОМ 2“ ЕООД

К2 10
К3 3
К5 5

Общ брой точки по оценка на
 тех. предложение

18 точки

Участник АУТОКОМ 2 ЕООД е представил валидна и редовна техническа оферта, като заявява, чрез писменото си техническо предложение:

 че след постъпване на МПС – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, в специализираната ни сервизна база, ремонтът с части и материали на производителя за съответните марки,
съответно техни еквиваленти, ще осъществим за срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на постъпване на МПС в съответния сервиз, при условия и ред, съгласно
техническата спецификация;
 че пристигането на мобилния ни екип от специалисти на мястото на повредената машината и преценка за извършване на ремонт на място или репатриране на техниката до наша
база ще бъде в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на подаване на заявката от възложителя към нас – в качеството си на потенциални изпълнители. Ремонтът ще
извършим, според всеки конкретен случай в зависимост от естеството на повредата, с подмяната на съответната резервна/и част/и с нова/и или с техни еквиваленти, съгласно
условията на поръчката и техническата спецификация;
 че отчитането на свършената работа, респективно заплащането ѝ, ще се извършва на база реално изразходваното технологично време, измервано в сервизни часове от по 60
минути, като за конкретна ремонтна дейност, сервизните часове няма да надвишават нормативно определените сервизни нормовремена, съгласно българското законодателство;
 търговска гаранция за качество, относно всяка доставена резервна част и/или консуматив (в месеци) съобразно гаранцията на производителя им е: 6 месеца, считано от
момента (датата) на подписване на предавателно - приемателния протокол за извършената доставка;
 търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци) или като цяло за всички услуги е: 6 месеца, считано от датата на приемане на
извършената услуга;
Работно време не по – малко от 8 часа, през деня;



Кадрови ресурс за изпълнение на поръчката, съгласно предварително зададените технически изисквания на Възложителя;
 че по време на действието на сключения договор, в случай че ТП „ДГС Царево”, придобие/стопанисва други МПС, агрегати, включително и АУГ, да поеме следгаранционното
сервизно и техническо обслужване и за тях.

Техническото предложение е представено в съответствие с предварително поставените изисквания в документацията.
Отварянето на ценовото предложение, се извърши на 04.06.2021 г. в 10:00 часа, в ЦАИС ЕОП. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, денят, часът и мястото за отваряне на допуснатото до
отваряне ценово предложение се обяви в профила на купувача, чрез публикуване на съобщение.
На 04.06.2021 г., комисията в непроменен състав, пристъпи към отваряне и разглеждане на получената ценова оферта на допуснатият участник в обществената поръчка.

Отваряне на ценовото предложение:
АУТОКОМ 2 ЕООД - Подадена цена:

1. Обща крайна цена на обявените от Възложителя видове резервни части (К1) е 16 664, 25 (шестнадесет хиляди шестотин шестдесет и четири лв. двадесет и пет ст.) лв. без
ДДС;

  При съпоставка на предложените единични цени в ценовото предложение на участника, спрямо общата стойност, комисията констатира несъответствие, поради което и позовавайки се на
условията поставени от възложителя в документацията, както и т. 1.4. от Приложение № 5 към нея, последната взе предвид единичните цени на резервните части и консумативи по
съответните колони на ценовото предложение на участника, като прие за крайна обща цена  (К1), сумата от 17 169, 54 (седемнадесет хиляди сто шестдесет и девет лв. петдесет и
четири ст.) лв. без ДДС.
 

1. Цена за ремонтна услуга за един (1) час сервизен труд от 60 минути (К4) е 20, 00 (двадесет лв.) лв. /час без вкл. ДДС;

По показател К1, резултата е следният:
Участник АУТОКОМ 2 ЕООД – К1 - 50 точки;
По показател К4, резултата е следният:
Участник АУТОКОМ 2 ЕООД – К4 - 5 точки;

Съгласно методиката за определяне на крайната обща оценка, съответно на Ккомпл, се определя по следния начин:
Ккомпл = К1 + К2 + К3 + К4 + К5
Максимален брой точки на Комплексната оценка (Ккомпл.): е 100 точки.

Общия брой точки, който участника получава от оценките по всички показатели, са както следва:
Показател Участник 

„АУТОКОМ 2“ ЕООД
К1 50
К2 10
К3 3
К4 5
К5 5

Общ брой точки по всички показатели от
Ккомпл оценка

73 точки

Отстранени оферти – НЯМА.
Комисията предложи следното класиране:
Първо място  - участник АУТОКОМ 2 ЕООД, с общ резултат 73 точки.
Второ място   - няма класиран участник.
Въз основа на извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на настоящата процедура, участникът класиран на първо място, а именно:
АУТОКОМ 2 ЕООД, с общ резултат 73 точки, с предложение за изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата процедура, както следва:

срок за доставка 5 (пет) работни дни;

заявява 1 (един) бр. сервизна база на територията на гр. Царево;

предлага 40 % търговска отстъпка;

 след постъпване на МПС – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, в специализираната ни сервизна база, ремонтът с части и материали на производителя за съответните
марки, съответно техни еквиваленти, ще се осъществи за срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на постъпване на МПС в съответния сервиз, при условия и ред,
съгласно техническата спецификация;

  пристигането на мобилния екип от специалисти на мястото на повредената машина и преценка за извършване на ремонт на място или репатриране на техниката до базата
ще бъде в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на подаване на заявката от възложителя;

  отчитането на свършената работа, респективно заплащането ѝ, ще се извършва на база реално изразходваното технологично време, измервано в сервизни часове от по 60
минути, като за конкретна ремонтна дейност, сервизните часове няма да надвишават нормативно определените сервизни нормовремена, съгласно българското
законодателство;

 търговска гаранция за качество, относно всяка доставена резервна част и/или консуматив (в месеци) съобразно гаранцията на производителя им е: 6 месеца,
считано от момента (датата) на подписване на предавателно - приемателния протокол за извършената доставка;

 търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци) или като цяло за всички услуги е: 6 месеца, считано от датата на
приемане на извършената услуга;

Работно време не по – малко от 8 часа, през деня;

Кадрови ресурс за изпълнение на поръчката, съгласно предварително зададените технически изисквания на Възложителя;

Обща крайна цена на обявените от Възложителя видове резервни части  е 17 169, 54 (седемнадесет хиляди сто шестдесет и девет лв. петдесет и четири ст.) лв. без
ДДС;

Цена за ремонтна услуга за един (1) час сервизен труд от 60 минути  е 20, 00 (двадесет лв.) лв. /час без вкл. ДДС;

Изпълнителят се обвързва с всички заявени от него факти и обстоятелства в техническото му и ценово предложение, относно изпълнението на договора.

На основание чл. 36 „а“, ал. 1, т. 1 от ЗОП, настоящия доклад да бъде публикуван в профила на купувача. 
Настоящият доклад е съставен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП на 04.06.2021 г. и съдаржа следните приложения:
1.Протокол № 1 от 25.05.2021 г.;



2. Протокол № 2 от 02.06.2021 г.;
3. Протокол № 3 от 04.06.2021 г.;
Докладът на комисията се подписа от всички членове и се предаде на Възложителя, заедно с цялата документация, за вземане на решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП, за определяне на
Изпълнител.
Всички решения в настоящия доклад са взети единодушно от всички членове на комисията, без забележки и изразено особенно мнение.
Настоящия доклад 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

 


	

