
До Директора
на ТП "ДГС Звездец"

 

Доклад
от дейността на комисията, назначена със заповед № РД-10-136/27.07.2021г. на Директора на ТП "ДГС Звездец" за
провеждане на обществена поръчка с предмет:
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер,
принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на
резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП „ДГС Звездец за срок от 24
месеца
Назначената комисия е в състав, съгласно посочената заповед, както следва:
Членове на оценителна комисия:

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

Уважаеми господин Директор, 
Работата на комисията протече при следната последователност:
На 27.07.2021 г. комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на получените заявления за участие. До крайния срок за
получаване назаявления за участие- 23 юли 2021 (пет), 23:59 3 в платформатаса постъпили заявления за участие отследните
кандидати: 1. OF473294 КОМТЕХСБЪЛГАРИЯ ЕООД Подадена от КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД на 23 юли 2021 (пет), 14:38:48
След узнаване на кандидатите, на основание чл. 51,ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията подписаха декларации за липса на
конфликт на интереси по чл. 103,ал. 2 от ЗОП. До крайния срок за декриптиране на подадените заявления за участие- 27 юли 2021
(вт), 10:00 4 ,следните кандидати са декриптирали заявленията си за участие: 1. OF473294 КОМТЕХСБЪЛГАРИЯ ЕООД -
Участникъте декриптирал заявлението/офертата на: 26 юли 2021 (пон), 8:14:41 Председателят на комисията декриптира и отвори
получените заявления за участие, както следва: 1. OF473294 КОМТЕХСБЪЛГАРИЯ ЕООД Заявлението/офертатае декриптирана и
отворена от председателя на оценителната комисия на: 27 юли 2021 (вт), 10:09:35 Председателят на комисията оповести
съдържанието на получените заявления за участие, както следва: 1. Заявление 2. ЕЕДОП 3.Техническо предложение 4. Декларация по
чл.39,ал.3, т.1 б,д от ППЗОП 5.Информация по чл.102,ал.1 от ЗОП Комисията разгледа представените документи по чл. 39,ал. 2 / чл.
106,ал. 1 9 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в
резултат на което установи следните обстоятелства по чл. 54,ал. 8 от ППЗОП: Комисията констатира липса, непълнота на
информацията от участника КОМТЕХСБЪЛГАРИЯ ЕООД в Изисквания за лично състояние и критерии за подбор, а именно: 1. В т.
1.3. Приложете документза доказване на предприети мерки за надежност или изпишете "Неприложимо!" 2. Вт. 1.4. Предоставете
копие от документ за създаване на обединение или изпишете "Неприложимо". С оглед гореизложените констатации на комисията, на
основание чл. 54,ал. 8, 9 и 10 от ППЗОП във връзка с чл. 104,ал. 4 от ЗОП, участника, по отношение на чиито заявления за участие е
установена липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Моля да представите на комисията документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
До крайния срок за представяне на допълнителни документи –до пет работни дни във връзка с констатациите на комисията,
изложени в Протокол № 1 от 27.07.2021г., в платформата са постъпили допълнителни документи от кандидата: 1.Декларация от
кандидата "Комтекс България" ЕООД, относно: т. 1.3. Приложете документза доказване на предприети мерки за надежност или
изпишете "Неприложимо!" и т. 1.4. Предоставете копие от документ за създаване на обединение или изпишете"Неприложимо"!
Декларацията е получена по надлежният ред на 28.07.2021г. и разписана с електринен подпис от управителя на фирмата . Комисията
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на кандидата с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, и установи следното: Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя,
относно критериите за подбор. Предвид установеното, относно съответствието на критериите за подбор на кандидатите с
предварително поставените изисквания на възложителя, кандидат № 1: „Комтекс България" ЕООД се допуска до последващо участие
в процедурата, при условията на ЗОП, ППЗОП и процедурните условия, в качеството им на участници.  „Предлагани ценови
параметри” на допуснатия участник ще бъде отворен на 06.08.2021 год. в 10:00 часа в системата .

На 06.08.2021 г. комисията  се събра, за да пристъпи към отваряне и разглеждане на получените ценови оферти на допуснатия участник в обществената
поръчка:

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 06 авг 2021 (пет), 10:00:00, следните участници са декриптирали ценовите си
предложения:

1. OF473294 КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 02 авг 2021 (пон), 9:24:01

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

КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД - Подадена цена:
1.Обща двугодишна цена за поддръжка на офис техниката- 1872.00 лева;
2.Обща стойност на най-често използваните консумативи от възложителя-286.00 лева;
3.Предложен процент отстъпка от актуалната единична цена на всички резервни части и консумативи извън предвидените в К2- 20%
Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на участника.



Комисията пристъпи към оценка и класиран по методика „ниво на разходите” по посочените в Обявлението и документацията за участие критерии.

Показател - К тежест Кандидати „Комтех 
България“ ЕООД  -
точки

 К1: Обща двугодишна цена за поддръжка на офис
техниката 
Оценката се извършва по следната формула:     
               
   най-ниско предлож
К 1 =  —————————   х  брой на точките за
съотв.
  разглеждано предлож            показат (70 т.) 

70 т. 1872:1872= 1х70=
70 т.

К2: Обща стойност на най-често използваните
консумативи от възложителя
Оценката се извършва по следната формула:    

                 най-ниско предложение 
К 2 =    ————————————    х  брой на
точките за съответния ;
              разглеждано
предложение                           показател (20 точки)  

 

20 т. 286:286=1х20=20 т.

К3: Предложен процент отстъпка от актуалната
единична цена на всички резервни части и
консумативи извън предвидените в К2
Оценката се извършва по следната формула:
           разглеждано предлож
К 2 =  —————————   х  брой на точките за
съотв.
  Най-висока отстъпка            показат (10 т.) 

10 т. 10%:10%= 1х10
=10т.

Общ брой точки       100 т.

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, след разглеждане и оценяване на офертата на допуснатият участник, комисията направи  следното

К Л А С И Р А Н Е:
 

Първо място - „Комтех България“ ЕООД, ЕИК: 147009014, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“,
бл. 117, вх. 3, представлявано от Петьо Петков Николов в качеството му на управител- с предложена обща двугодишна цена за
поддръжка на офис техника: 1872.00 (хиляда осемстотин седемдесет и два) лева без ДДС и 6600 (шест хиляди и шестстотин) лева без
ДДС за резервни части, с търговска отстъпка 20% (двадесет процента) от актуалната единична цена на всички резервни части.
Крайна обща цена за изпълнение на поръчката – 8 472.00 (осем  хиляди четиристотин седемдесет и два) лева без  ДДС.           

Второ място – Няма класиран участник.
 

Настоящият доклад се подписва от членовете на комисията, както следва:

Дата: 09.08.2021г.
Подписи:
Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева


	

