КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34
Рег. № 3СВ - 7766 / 28.10.2014 г.
Екземпляр: единствен

УТВЪРЖДАВАМ:
заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ
От дейността на комисията за получаване, разглеждане, оценяване и класиране
на постъпили оферти за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Сервизно поддържане на автомобилна техника”
На 22.10.2014 г., комисия, назначена със Заповед № ЗРД –
1021/09.10.2014 г. на Командира на Сухопътните войски в състав:
Председател:
1. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4 от ЗЗЛД – старши
експерт
и Членове:
2. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4 от ЗЗЛД – главен
експерт;
3. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4 от ЗЗЛД – старши
експерт;
4. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4 от ЗЗЛД – главен
юрисконсулт;
5. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4 от ЗЗЛД – старши
експерт,
се събра в пълен състав за разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите оферти от потенциални изпълнители на обществена поръчка с
предмет „Сервизно поддържане на автомобилна техника”, запозна се с
изискванията по предмета на поръчката и Заповед № ЗРД – 1021/09.10.2014 г.
на Командира на Сухопътните войски.
На публичната част от заседанието на комисията при отварянето на
офертите не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и
на юридически лица с нестопанска цел.
I. Комисията констатира, че в Регистъра за вписване на постъпилите

оферти за обществените поръчки до крайният срок за получаване на офертите, а
именно 16:00 часа на 21.10.2014 г., в Командване на Сухопътните войски са
получени 2 (две) оферти от:
1. „Ем Джи Сървиз” ООД – гр. София с вх. № 47/21.10.2014 г. в 11:00ч.
2. „Антоан – Сървиз” ЕООД – гр. София с вх. № 48/21.10.2014 г. в 14:30ч.
Председателят на комисията след като запозна останалите членове с
участниците подали оферти, членовете на комисията попълниха декларации за
обстоятелства по чл. 35 от ЗОП и чл. 327 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, в изпълнение на т. 8 от Заповед № ЗРД –
1021/09.10.2014 г. на Командира на Сухопътни войски.
След като се установи, че няма основание за отстраняване на членове на
комисията от участие в дейността й по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите комисията започна работа.
II. Комисията се запозна с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
предмета на обществената поръчка. Съгласно изискванията критерият за избор
на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка е „Икономически най – изгодна
оферта”, като всеки от участниците може да подава оферта както за цялата
поръчка, така и за отделните обособени позиции. Класирането на офертите ще
се извърши по обособени позиции.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното
постъпване, а именно:
1. „Ем Джи Сървиз” ООД – гр. София с вх. № 47/21.10.2014 г.
Постъпилата оферта е в затворен непрозрачни плик, което отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След като отвори плика с офертата на
участника „Ем Джи Сървиз” ООД – гр. София, комисията провери
съответствието на представените документи с изискванията на Възложителя и
чл. 101в от Закона за обществените поръчки и установи, че участникът „Ем
Джи Сървиз” ООД – гр. София е представил всички изискуеми документи и
същите отговарят на всички изисквания за изпълнение на поръчката.
Комисията реши да допусне офертата на „Ем Джи Сървиз” ООД до
оценяване и класиране по критерия „икономически най – изгодна оферта”.
2. „Антоан – Сървиз” ЕООД – гр. София с вх. № 48/21.10.2014 г.
Постъпилата оферта е в затворен непрозрачни плик, което отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След като отвори плика с офертата на
участника „Антоан – Сървиз” ЕООД – гр. София, комисията провери
съответствието на представените документи с изискванията на Възложителя и
чл. 101в от Закона за обществените поръчки и установи, че участникът „Антоан
– Сървиз” ЕООД – гр. София е представил всички изискуеми документи и
същите отговарят на всички изисквания за изпълнение на поръчката.
Комисията реши да допусне офертата на „Антоан – Сървиз” ЕООД до
оценяване и класиране по критерия „икономически най – изгодна оферта”.
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Предложенията в офертите на двамата участници са както следва:
„Ем Джи Сървиз” ООД – гр. София с вх. № 47/21.10.2014 г.
Участника „Ем Джи Сървиз” ООД – гр. София предлага оферта по I, II
и IV обособени позиции със следните показатели:
1. Цена на човекочас вложен труд (лв./час) – 23.88 лв. крайна цена.
2. Отстъпка от цената на влаганите материали и резервни части ( %) – 22 %.
3. Гаранционен пробег за извършените дейности (км.):
- за двигател (включително подмяна ангренажен ремък комплект с обтяжна,
паразитна ролки и водна помпа) – 51 100 км;
- за трансмисия (скоростна кутия, съединител комплект) – 31 100 км;
- за ходова част – 21 100 км;
- запалителна система и електрическо оборудване – 16 100 км;
- горивна система – 16 100;
- смазочна система – 16 100 км;
- спирачна система – 21 100 км;
- кормилна система – 21 100 км;
- за отоплителна и охладителна система – 16 100 км.
Забележка: Предложените показатели са еднакви и за трите обособени
позиции за които е подадена оферта, а именно I, II и IV.
„Антоан – Сървиз” ЕООД – гр. София с вх. № 48/21.10.2014 г.
Участника „Антоан – Сървиз” ЕООД – гр. София предлага оферта по I, II
и III обособени позиции със следните показатели:
за I обособена позиция:
1. Цена на човекочас вложен труд (лв./час) – 25.00 лв. крайна цена.
2. Отстъпка от цената на влаганите материали и резервни части ( %) – 23 %.
3. Гаранционен пробег за извършените дейности (км.):
- за двигател (включително подмяна ангренажен ремък комплект с обтяжна,
паразитна ролки и водна помпа) – 60 000 км;
- за трансмисия (скоростна кутия, съединител комплект) – 50 000 км;
- за ходова част – 35 000 км;
- запалителна система и електрическо оборудване – 30 000 км;
- горивна система – 25 000;
- смазочна система – 30 000 км;
- спирачна система – 30 000 км;
- кормилна система – 35 000 км;
- за отоплителна и охладителна система – 45 000 км.
за II обособена позиция:
1. Цена на човекочас вложен труд (лв./час) – 30.00 лв. крайна цена.
2. Отстъпка от цената на влаганите материали и резервни части ( %) – 23 %.
3. Гаранционен пробег за извършените дейности (км.):
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- за двигател (включително подмяна ангренажен ремък комплект с обтяжна,
паразитна ролки и водна помпа) – 60 000 км;
- за трансмисия (скоростна кутия, съединител комплект) – 50 000 км;
- за ходова част – 35 000 км;
- запалителна система и електрическо оборудване – 30 000 км;
- горивна система – 25 000;
- смазочна система – 30 000 км;
- спирачна система – 30 000 км;
- кормилна система – 35 000 км;
- за отоплителна и охладителна система – 45 000 км.
за III обособена позиция:
1. Цена на човекочас вложен труд (лв./час) – 35.00 лв. крайна цена.
2. Отстъпка от цената на влаганите материали и резервни части ( %) – 23 %.
3. Гаранционен пробег за извършените дейности (км.):
- за двигател (включително подмяна ангренажен ремък комплект с обтяжна,
паразитна ролка и водна помпа) – 60 000 км;
- за трансмисия (скоростна кутия, съединител комплект) – 50 000 км;
- за ходова част – 35 000 км;
- запалителна система и електрическо оборудване – 30 000 км;
- горивна система – 25 000;
- смазочна система – 30 000 км;
- спирачна система – 30 000 км;
- кормилна система – 35 000 км;
- за отоплителна и охладителна система – 45 000 км.
III. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите
участници по критерии за оценка „икономически най – изгодна оферта”
съгласно следната методика и показатели за оценка, обявени в документацията:
1. Показател "Ц1" – предложена цена за 1 човекочас вложен труд (часова
ставка) – тежест 50.
2. Показател "О" – предложена отстъпка в проценти от цената на
резервните части в търговската мрежа на декларираните доставчици – тежест
20.
3. Показател "Г" – предложен гаранционен пробег за извършените
дейности в км. – тежест 30.
Оценката по всеки показател се определя по следния начин:
Показател Ц1 - предложена цена за 1 човекочас вложен труд (часова
ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобилната техника. Определя
се по формулата:
Ц1n = C1min/ C1n х 50
където: Ц1n е стойност на показателя Ц1 за n-тия участник; C1min е най4

ниската часова ставка предложена в процедурата от някой от участниците; C1n
е часовата ставка предложена от оценявания участник; „50” е теглови
коефициент. Максималният брой точки по този показател е 50.
Показател О - предложена отстъпка в % (проценти) от цената на дребно
в търговската мрежа на декларираните доставчици на влаганите резервни
части, материали и консумативи при извършване на текущите ремонти на
автомобилната техника. Определя се по формулата:
Оn = Pn/Pmax х 20
където: Оn e стойност на показателя O за n-тия участник; Pmax е най-високия
процент отстъпка от цената на влаганите резервни части, материали и
консумативи при извършване на текущите ремонти на автомобилната техника,
предложена в процедурата от някой от участниците; Pn е процента отстъпка от
цената на влаганите резервни части, материали и консумативи при извършване
на текущите ремонти на автомобилната техника, предложена от оценявания
участник; „20” е теглови коефициент. Максималният брой точки по този
показател е 20.
Показател Г - предложен гаранционен пробег за извършените дейности
по текущия ремонт на автомобилната техника, включена в съответната
обособена позиция в километри. Определя се по формулата:
Гn = ГПnΣг1÷г9 / ГПmaxΣг1÷г9 х 30
където: Гn e стойност на показателя Г за n-тия участник; ГПmaxΣг1÷г9 е найдългия сумарен гаранционен пробег за извършените дейности по текущия
ремонт на автомобилната техника в километри, за всички агрегати, системи и
възли, предложен в процедурата от някой от участниците; ГПnΣг1÷г9 е
сумарен гаранционният пробег за извършените дейности по текущия ремонт на
автомобилната техника в километри, за всички агрегати, системи и възли,
предложен от оценявания участник; г1÷г9 са гаранционните пробези за
агрегатите, системите и възлите както следва: г1 - за двигател, г2 - за
трансмисия, г3 - за ходова част, г4 - за запалителна система и ел. Оборудване,
г5 - за хранителна /горивна/ система, г6 - за смазочна система, г7 - за спирачна
система, г8 - за кормилна система, г9 - за охладителна /отоплителна/ система;
„30” е теглови коефициент. Максималният брой точки по този показател е 30.
Комплексната оценка К за всеки участник (n-тия участник), се изчислява
по формулата:
Кn = Ц1n + Оn + Гn
Максималната комплексна оценка, която един участник може да получи е
100 точки. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на
точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с
най-висока комплексна оценка К.
Комплексната оценка за всеки от участниците съгласно методиката за
оценка са:
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„Ем Джи Сървиз” ООД – гр. София с вх. № 47/21.10.2014 г.
Участника „Ем Джи Сървиз” ООД – гр. София предлага оферта по I, II
и IV обособени позиции. Оценката по отделните показатели е следната:
Ц1 23.88/23.88х50 = 50 точки
О 22/23х20 = 19.13 точки
Г 209900/340000х30 = 18.52 точки
Комплексна оценка К 50+19.13+18.52 = 87.65 точки
„Антоан – Сървиз” ЕООД – гр. София с вх. № 48/21.10.2014 г.
Участника „Антоан – Сървиз” ЕООД – гр. София предлага оферта по I, II
и III обособени позиции. Оценката по отделните показатели е следната:
за I обособена позиция
Ц1 23.88/25х50 = 47.76 точки
О 23/23х20 = 20 точки
Г 340000/340000х30 = 30 точки
Комплексна оценка К 47.76+20+30 = 97.76 точки
за II обособена позиция
Ц1 23.88/30х50 = 39.8 точки
О 23/23х20 = 20 точки
Г 340000/340000х30 = 30 точки
Комплексна оценка К 39.8+20+30 = 89.8 точки
за III обособена позиция
Ц1 23.88/35х50 = 34.11 точки
О 23/23х20 = 20 точки
Г 340000/340000х30 = 30 точки
Комплексна оценка К 34.11+20+30 = 84.11 точки
IV. Като съпоставиха получените комплексни оценки на допуснатите до
оценяване и класиране предложения на участниците по обявения от
Възложителя критерий „Икономически най – изгодна оферта”, комисията
класира участниците както следва:
№
1
2
1
2

УЧАСТНИК
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I
„Антоан – Сървиз” ЕООД
„Ем Джи Сървиз” ООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II
„Антоан – Сървиз” ЕООД
„Ем Джи Сървиз” ООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III

Комплексна
оценка
97.76
87.65
89.8
87.65
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1 „Антоан – Сървиз” ЕООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV
1 „Ем Джи Сървиз” ООД

84.11
87.65

Комисията предлага за изпълнител на поръчката да бъде избран
участникът класиран на първо място по съответната обособена позиция, а
именно:
- „Антоан – Сървиз” ЕООД за обособени позиции I, II и III
- „Ем Джи Сървиз” ООД за обособена позиция IV.
С избрания изпълнител да се сключи договор.

КОМИСИЯ
Председател: заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4
от ЗЗЛД
Членове:
1. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4
от ЗЗЛД
2. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4
от ЗЗЛД
3. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4
от ЗЗЛД
4. заличено, съгласно чл.2 във връзка с чл.4
от ЗЗЛД
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