НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

УТВЪРДИЛ:
……….. /п/ ………….....
ВАНЯ ГРАШКИНА
Изпълнителен директор
11.12.2015 г.

П Р О Т О К О Л
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-20-57 от 11.12.2015 г.,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на Националния
център за информация и документация”

Днес, 11.12.2015 г., в сградата на Национален център за информация и документация, ет. 2,
зала 208 в 11:00 часа започна работа комисията за провеждане на процедура по реда на глава
осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторно превозно
средство с 4+1 места за нуждите на Националния център за информация и документация”,
публикувана публична покана № 12-00-42/01.12.2015 г. Комисията, назначена със Заповед № РД20-57 от 11.12.2015 г. на изпълнителния директор на НАЦИД в състав:

Председател:
Вержиния Петрова Цанкова – на длъжност: главен секретар на Национален център за
информация и документация
Членове:
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1.

Бойка

Александрова

Марчева

-

на

длъжност:

директор

на

дирекция

„Административна, финансово - стопански дейности и управление на собствеността” в
Национален център за информация и документация.
2. Атанас Петров Атанасов – на длъжност: главен експерт в дирекция „Стопански и
счетоводни дейности” на Министерството на образованието и науката.
За процедурата е публикувана публична покана № 12-00-42/01.12.2015 г. в регистъра на Агенцията
по обществени поръчки и цялата документация е публикувана в рубриката „Профил на купувача“ на
електронната страница на НАЦИД.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започна работа след получаване от деловодството на НАЦИД на входящия
регистър - списъка с 2 участника и представени 2 /два/ броя оферти в запечатан плик,
получен по съответния ред и в определения срок, а именно:

№
1.
2.

Наименование на участник
„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД
„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” ЕООД

Вх. номер на
офертата
1/10.12.2015 г.
2/10.12.2015 г.

Дата и час
10:10 ч.
15:48 ч.

Всеки от членовете на Комисията подписа декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и
ал. 2 от ЗОП.
Председателят установи, че пликовете са с ненарушена цялост.
В хода на своята работа комисията се съобрази със законовото изискване за публичност на
част от нейните действия, както и на законовата възможност на публичните заседания да имат
право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
На първото заседание на комисията, проведено на 11.12.2015 г., не присъстваха
представители на участниците. Не се явиха представители на средствата за масова информация и
на юридически лица с нестопанска цел.
Членовете на комисията удостовериха с подписите си, че офертите са в запечатани,
непрозрачни пликове и председателят на Комисията отвори по реда на тяхното постъпване
офертите на участниците и оповести предложената от тях цена, както следва:
1.

„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД:

Предложена цена: 34 277,50 лв. без ДДС и 41 133 лв. с ДДС.
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2.

„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” ЕООД:

Предложена цена: 37 480 лв. без ДДС и 44 976 лв. с ДДС.

Членовете на Комисията подписаха ценовите предложения, както и документите,
съдържащи се в техническите предложения на двамата участника за изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към проверка за съответствие на ценовите предложения с
изискванията на Възложителя. Комисията провери предложените ценови параметри за
съответствието им с максимално допустимите граници на цената и установи, че предложенията на
участниците попадат в определените от Възложителя рамки.
Комисията констатира формалното наличие на изискуемите документи за подбор и
съответствието им с приложения списък в офертите на двамата участника, и пристъпи към
проверка на приложените документи и съответствието им с изискванията, посочени в
документацията.
След извършване на описаните действия приключи откритото заседание на комисията.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание. По време на своята работа
комисията разгледа подробно представените от участниците документи за подбор, относно
тяхната валидност, съответствие с нормативните изисквания и предварително обявените условия
на възложителя, съгласно публичната покана за обществената поръчка и документацията за
участие, при което установи следното:
1. Констатации относно офертата на участника „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД
При разглеждане на документите за подбор комисията констатира, че участникът отговаря
напълно на критериите за подбор и е представил всички необходими документи за доказване на
съответствието с тях.
Комисията допуска участника „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД до следващия
етап - Разглеждане и оценка на Техническото предложение.
2. Констатации относно офертата на участника „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” ЕООД
При разглеждане на документите за подбор комисията констатира, че участникът отговаря
напълно на критериите за подбор и е представил всички необходими документи за доказване на
съответствието с тях.
Комисията допуска участника „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” ЕООД до следващия етап Разглеждане и оценка на Техническото предложение.
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Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения на
двамата участника.
Комисията установи, че участниците са представили технически предложения съгласно
утвърдения от Възложителя образец 2. Липсват формални основания за отстраняване на
участниците на етап разглеждане на техническото предложение.
При разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участниците са
представили технически предложения, напълно съответстващи на изискванията на
Възложителя, указани в Техническата спецификация от Документацията за участие.
Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на участниците.
Комисията извърши оценяване по следните показатели:
1.

Цена /цената на автомобила напълно окомплектован с включена за една година

застраховка „Гражданска отговорност“ и регистрация/ – 50 точки;
2.

Отстъпка от цената на сервизното обслужване / в проценти/ – 20 точки;

3.

Гаранционен срок в години без ограничение на пробега – 15 точки

4.

Срок на доставка /в дни/ - 15 точки.
Комплексната оценка се изчислява по формулата:
К = К1 + К2 + К3 + К4, където
Най-ниска предложена цена
К1 = -------------------------------------------------- Х 50
Цена на конкретния кандидат
Отстъпка от конкретния кандидат
К2 = -------------------------------------------------------- Х 20
Най-висока отстъпка
Гаранционен срок на конкретния кандидат
К3 = --------------------------------------------------------------------- Х 15
Предложен най-голям гаранционен срок
Най-кратък срок на доставка
К4 = --------------------------------------------------------------------- Х 15
Срок на доставка от конкретния кандидат
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След като приложи утвърдената и влязла в сила методика за оценка, комисията постави
съответните оценки на участниците, при което се получиха следните резултати:
Участник

К1 - ЦенаПоказатели
– 50 точки
К2 - Отстъпка от цената
на сервизното
обслужване / в проценти/
– 20 точки
К3 - Гаранционен срок в
години без ограничение
на пробега – 15 точки

„ АВТОМОТОР
„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“
КОРПОРАЦИЯ” АД
ЕООД
Оценка
Предложен
Оценка
Предложение
ие
(в
точки)
(в точки) точки)
41 133 лв.
50
44 976 лв.
45,73

15%

15

20%

20

5 г.

15

5 г.

15

90 дни

0,33

2 дни

15

К4 - Срок на доставка /в
дни/ - 15 точки

Комплексната оценка, изчислена по формулата К = К1 + К2 + К3 + К4, за всеки
участник е, както следва:

1. За участника „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ“ АД - К= 50 + 15 + 15 + 0,33 =
80,33 точки.
2. За участника „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД - К = 45,73 + 20+ 15 + 15 =
95,73 точки.

Комисията предлага на Възложителя следното крайно класиране:
1 място: „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД: с 95,73 т.
2 място: „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД: с 80,33 т.

Комисията единодушно предлага на Възложителя да определи за изпълнител
фирма „ ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД, имаща седалише и адрес на управление:
1766, гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 260 и сключи с нея договор за
изпълнение на обществена поръчка, обявена за възлагане чрез публична покана, с
предмет: „Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на
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Националния център за информация и документация“, при условията, съдържащи се в
техническата спецификация и подадената от тях оферта.

Комисията приключи своята работа в 14.30 часа на 11.12.2015 г.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 11.12.2015 г.

Председател на комисията:
……….. /п/ ………….....
Вержиния Цанкова
Членове на комисията:
1. ............../п/...................
(Бойка Марчева)
2. ............./п/.......................
(Атанас Атанасов)
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