
 

ПРОТОКОЛ № 3
За отваряне на ценовите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД - 10 - 37/25 май 2021 (вт), UTC+31 на инж. Николай Вълчанов – Директор на ТП „ДГС Царево“, по Открита
процедура за възлагане 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 04.06.2021 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 получената ценова оферта на допуснатият участник в обществената поръчка:
До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 04 юни 2021 (петък), 10:00:00, следните участници са декриптирали ценовите си предложения:

1. OF398228 АУТОКОМ 2 ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 02 юни 2021 (ср), 14:24:13

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираното от участника ценово предложение както следва:
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.

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;

Участникът заявява, че е:
                 - запознат, че крайната обща цена (К1) се образува от общия сбор от всички предложени единични цени без ДДС на всички резервни части и консумативи, посочени за всички
марки и модели МПС, в Приложение № 2 за съответния модел МПС към ценовото му предложение, съответно обща сборна стойност по съответния ред и по колона на МПС. Цената се
предлага с точност до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС. Предложените цени следва да включват и разходите за изпълнение на поръчката;
 -  запознат е с условието, че така предложените от нас единични цени на съответните резервни части и консумативи в лева, без включено ДДС, са предмет на договора, а формираната от
тях обща сума в лв. без ДДС, се ползва единствено и само за целите на оценката на офертата по критерий К1.
 - запознат е с условието, че предложените единични цени на резервните части и консумативи по Приложение № 2, са за оригиналните им форми. Цената на оригинален продукт е различна
от цената на неговия еквивалент. Възложителят допуска изпълнение за доставка и на двете форми, като има изрично право да прави своя избор, чрез заявката за изпълнение, съгласно
спецификацията към поръчката.
 -  Потвърждавам, че единичните крайни цени за изпълнение на договора, предложени от нас за частите и консумативите по Приложение № 2, са предложени 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.
 -  Запознат съм и приемам условието, че възложителят не се задължава за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс по сключения договор, както и посочените видове и
количества доставки за частите и консумативите по Приложение № 2 и свързаните с тях услуги, като това не се счита за неизпълнение на договора.
 -  потвърждавам, че съм съгласен и приемам, че договорът ще се изпълнява при стойност на всяка заявка, определена въз основа на посочените единични цени в лева без вкл. ДДС,
съгласно ценовото ни предложение на всички части и консумативи по Приложение № 2, като същите са постоянни и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, в
рамките на предвидения от възложителя прогнозен максимален финансов ресурс.
 -  Потвърждавам, че съм съгласен и приемам, че при доставка на резервни части и консумативи за еквивалентите по Приложение № 2, единичната цена на еквивалента следва да бъде не по
- висока от 65 % от предложената за оригиналните части и консумативи по Приложение № 2, цена без ДДС, като същото условие е валидно и за вложените части при ремонт на техниката.
При тази хипотеза на доставка, ние – в качеството си на изпълнител, не дължим посочената от нас търговска отстъпка (в %) в техническото ни предложение.
При съпоставка на предложените единични цени в ценовото предложение на участника, спрямо общата стойност, комисията констатира несъответствие, а именно: В колона 12, участника
е изписал, като сбор сумата от 890, 13 лв., но при сумиране на предложените от него единични цени, сумата която се получава е в размер на 1 317, 42 лв. В колона 14, участника е
изписал, като сбор сумата от 890, 13 лв., но при сумиране на предложените от него единични цени, сумата която се получава е в размер на 968, 03 лв.
С оглед на изложените по – горе констатации, общата цена образувана от общия сбор на всички предложени единични цени без ДДС, на всички резервни части и консумативи, възлиза на
17 169, 54 лв. Позовавайки се на условията поставени от възложителя в документацията, както и т. 1.4. от Приложение № 5 към нея, комисията след като взе предвид единичните цени на
резервните части и консумативи по съответните колони на ценовото предложение на участника, приема за крайна обща цена  (К1), сумата от 17 169, 54 лв.

Определяне оценката по показател (К1)  на ценовото предложение на участника

Критерии К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в техническата спецификация видове резервни части, изчислен по формулата:
К1 = (Цmin : Цn) х 50; където: 
Цmin – предложена най-ниска обща крайна стойност измежду всички  кандидати, участващи в процедурата;
Цn – предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат;
50 – коефициент на тежест на критерия К1 в общата оценка, като максималните точки, които даден участник може да получи по този критерий, в общата оценка на офертата са 50
точки.
Оценка на показателя за участник АУТОКОМ 2 ЕООД:
Общата предложена оценка, чиято стойност е от значение за определяне на оценката по показателя е 17 169, 54 (седемнадесет хиляди сто шестдесет и девет лв. петдесет и четири
ст.) лв. без ДДС.
К1 = 17 169, 54/17 169, 54 х 50 = 50 точки;
По показател К1, резултата е следният:
Участник АУТОКОМ 2 ЕООД – К1 - 50 точки;
Определяне оценката по показател (К4)  на ценовото предложение на участника
Критерии К4: Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1(един) сервизен час труд (от 60 минути) без вкл. ДДС, изчислена по формулата:
К4 = (Cmin : Cn) х 5;
Сmin – предложната най-ниска цена за 1 сервизен час труд, без вкл. ДДС от кандидат, участващ в процедурата;
Cn – предложната цена за 1 сервизен час труд, без включен ДДС от оценявания кандидат;
5 – коефициент на тежест на критерия К4 в общата оценка, като максималните точки, които даден участник може да получи по този критерий, в общата оценка на офертата са 5 точки.

Оценка на показателя за участник АУТОКОМ 2 ЕООД:
Общата предложена оценка, чиято стойност е от значение за определяне на оценката по показателя е 20, 00 (двадесет лв.) лв. /час без вкл. ДДС.
К4 = 20, 00/20, 00 х 5 = 5 точки;
По показател К4, резултата е следният:
Участник АУТОКОМ 2 ЕООД – К4 - 5 точки;

Определяне на крайната обща оценка (Ккомпл) на участника, съгласно методиката за оценка.
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.

За участник АУТОКОМ 2 ЕООД:
Участникът има следните оценки по всеки от петте показателя от Ккомпл:



К1 - 50  точки;
К2 - 10 точки;
К3 -  3 точки;
К4 - 5 точки;
К5 - 5 точки;
Ккомпл =  50 + 10 + 3 + 5 + 5 = 73 точки.

Предвид горепосоченото и оценката от прегледа на ценовото предложение, комисията взе единодушно следното решение:
Ценовото предложение на участника, разгледано и оценено в неговата цялост, е попълнено и представено, 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 офертата и/или да се даде
предложение за отстраняването и.

Крайната комплексна оценка на участника е следната:
За участник АУТОКОМ 2 ЕООД: 73 точки;

            Предвид фактите и обстоятелствата, комисията прави следното класиране:
            На първо място класира:
            Участник АУТОКОМ 2 ЕООД, с крайна комплексна оценка от 73 точки.

На второ място няма класиран участник.        
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

 


	

