УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. АТАНАС СПАСОВ
ДИРЕКТОР ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ“
За директор на ТП „ДГС Звездец“
Заместник- директор: инж.Данаил Кръстев
Заповед за заместване № РД-17-563/15.11.2021г.
от Директора на ЮИДП ДП

ПРОТОКОЛ № 2
За отваряне на ценовите предложения
Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-232 / 16 ное 2021 на инж.Данаил Кръстев- Заместникдиректор със Заповед за заместване № РД-17 550/08.11.2021г. от Директора на ЮИДП ДП по Открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “„Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и
доставка на резервни части, по заявка ТП „ДГС Звездец ” за срок от 24 месеца”.
Обществената поръчка е обявена с Решение № F160127 / 11 октомври 2021 (понеделник) 14:20 на инж.Атанас Спасов- Директот на
ТП "ДГС Звездец".
На 19.11.2021 г. комисията в състав:
Председател на оценителната комисия
инж.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 допуснатите участници в обществената поръчка:
До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 19 ное 2021 (пет), 9:00:00, следните участници са декриптирали
ценовите си предложения:
1. OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 17 ное 2021 (ср), 9:06:26
Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, с критерии за възлагане „най-ниска цена“, като на
първо място се класира, участникът събрал най - много точки за изпълнение на поръчката, изчислени по следната формула :
КО = К1+К2+К3
КО – комплексна оценка – максимален брой точки 100 т.
К1 – крайна обща цена за доставка на основните авточасти и консумативи – 45 точки - крайната обща цена се образува от сбора на
предложените единични цени за резервни части и консумативи, описани в ценовата оферта.
К2 – процент отстъпка на резервни части и консумативи, извън посочените в списъка - ценовата листа – 15 точки;
К3 – цена за положен труд за 1 астрономически (сервизен) час – 40 точки.
К1 = Кmin/Кn*45 – където:
Кmin – най–ниска обща цена за основните авточасти и консумативи, предложена от участник;
Кn – обща цена за основните авточасти и консумативи, предложена от конкретния участник;
К2 = Ко/Кmax*15 – където:
Ко – процент отстъпка от авточасти и консумативи, незаявени в списъка, предложена от конкретния участник;
Кmax – най–висок процент отстъпка, предложена от участник за авточасти и консумативи, незаявени в списъка, предложена от участник;
К3 = Кmin/Кр*40 – където:
Кmin – най–ниска цена за положен труд за 1 астрономически час, предложена от участник;

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираните от участниците ценови предложения както следва:
АУТОКОМ 2 ЕООД - Подадена цена:
К1 = 8602.60 лв./8602.60лв.*45= 45 т.
К2 = 20%/20%*15 = 15 т.
К3 = 10лв./10лв.*40 = 40 т.
КО = К1+К2+К3

КО = 45т.+15т. +40т.=100 т.

АУТОКОМ 2 ЕООД събра 100т.
Комисията РЕШИ:
Класира на първо място АУТОКОМ 2 ЕООД за изпълнител на "Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ
ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части, по заявка ТП „ДГС Звездец ” за срок от 24 месеца”.
Второ място: няма;
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията както следва:
КОМИСИЯ:
Председател на оценителната комисия
инж.Дора Николова Данабашева
Членове на оценителна комисия:
1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

