
                                                         Утвърдил:
                                                                                         инж.Атанас Спасов

                                                                                               Директор на ТП "ДГС Звездец"

ПРОТОКОЛ № 3

За отваряне на ценовите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-136 / 27 юли 2021 (вт), на инж.Атанас Спасов- Директор на ТП "ДГС
Звездец" по Открита процедура за възлагане 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”.

Обществената поръчка е обявена с Решение № F125456 / 11 юни 2021 (петък) 9:05 на инж.Атанас Спасов- Директор на ТП "ДГС Звездец" 

На 06.08.2021 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

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.
      
На основание чл. 42, ал.2, т.4 от ЗОП настоящия протокол да бъде публикуван на профила на купувача.  
Всички решения в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на комисията без забележки и изразено особено мнение. 
Комисията приключи своята работа в 10:15 часа на 06.08.2021 г.

Настоящият протокол се състави на 09.08.2021 г.
 

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията както следва:

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 


	

