КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. “Ген. Тотлебен”, № 34

Рег. № 3СВ - 7335/01.11.2016 г.
Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

/П/

АНДРЕЙ БОЦЕВ
31.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия за извършване на подбор на кандидатите
и на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите офертите за обществена поръчка с предмет
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
В периода 19.10.2016 г. – 27.10.2016г., комисия назначена със заповед №
3РД–1104/18.10.2016 г. на командира на Сухопътните войски в качеството му на
Възложител, в състав:
Председател:
майор Васил Костадинов ТОДОРОВ – старши експерт в сектор „Договори
и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;
и Членове:
1. подполковник Иван Стефанов СТЕФАНОВ – главен експерт в сектор
„Финанси” в командване на Сухопътните войски;
2. майор Теодор Апостолов ИВАНОВ – старши експерт в отдел
„Логистика” в командване на Сухопътните войски;
3. ц. сл. Нели Здравкова АНДРЕЕВА – главен юрисконсулт в сектор
„Административен” в канцеларията на командира на Сухопътните войски;
4. ц. сл. Иво Георгиев ВЛАДИМИРОВ – старши експерт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в командване на Сухопътните войски;
се събра в пълен състав със задача, извършване на подбор на кандидатите и на
участниците, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за
обществена поръчка по реда и при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за

обществените поръчки с предмет „Доставка на резервни части и консумативи
за автомобили/ППС”, обявена в Профила на купувача с Обява № 3РД-1039 и в
Регистъра за обществени поръчки с ID № 9057155 на 05.10.2016 г. Комисията се
запозна се с изискванията по предмета на поръчката и заповед № 3РД –
1039/05.10.2016 г. на командира на Сухопътните войски.
В началото на заседанието, дадено на 19.10.2016г., председателят на
комисията майор Васил Костадинов Тодоров получи постъпилите оферти за
участие в обществената поръчка, съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки от предаващото лице ц.сл.
Павлина Георгиева Борсучка за което бе съставен и подписан протокол между
тях.
На заседанието на комисията при отварянето на офертите присъства
представител на СОФИЯ АУТО ТРАК И БУС ЕООД – Димитър Ясенов Ангелов
упълномощен с пълномощно издадено от Ясен Георгиев Ангелов в качеството му
на управител на СОФИЯ АУТО ТРАК И БУС ЕООД.
I. Комисията констатира, че в Регистъра за вписване на постъпилите
оферти за обществените поръчки до крайния срок за получаване на офертите, а
именно до 17:00 часа на 17.10.2016 г., в командване на Сухопътните войски са
получени следните оферти:
№ по
ред

Кандидат/участник

Вх. №

Дата и час на
получаване

1.

Ем Ойл ЕООД

13

17.10.2016 г./09:05

2.

СОФИЯ АУТО ТРАК И БУС ЕООД

14

17.10.2016 г./10:30

3.

„МОНО – 2” ЕООД

15

17.10.2016 г./10:35

4.

„ЖОРДИ ЖД” ЕООД – 4-та ОП

16

17.10.2016 г./14:15

5.

„ЖОРДИ ЖД” ЕООД – 5-та ОП

17

17.10.2016 г./14:16

6.

„Карина Ф” ООД

18

17.10.2016 г./15:50

7.

Балкан Стар Ритейл ООД

19

17.10.2016 г./16:00

8.

„Авто трак 2014” ЕООД

20

17.10.2016 г./16:45

Членовете на комисията се запознаха с участниците подали оферти, след
което попълниха декларации за обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка
с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ, съгласно т. 4 от заповед
№ 3РД-1104/18.10.2016 г. на Командира на Сухопътните войски.
II. След като се установи, че няма основание за отстраняване на членове на
комисията от участие в дейността й по разглеждане, оценяване и класиране на
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офертите, комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти,
съгласно изискванията чл. 97, ал 3 от ППЗОП.
Комисията установи, че офертите са представени в срок, запечатани в
непрозрачни пликове, което отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното постъпване
и обяви ценовите предложения, както следва:
Обособена
позиция
№
Участник
/ценово
предложение в лв.
без ДДС/

ПЪРВА
ОБОС. П-Я
„Доставка
на резервни
части и консумативи за
автомобили
от марка
Тойота и
Волво”.

1.

Ем Ойл ЕООД

2.

СОФИЯ АУТО ТРАК
И БУС ЕООД

3.

„МОНО – 2” ЕООД

4.

„ЖОРДИ ЖД” ЕООД –
4-та ОП

------------

5.

„ЖОРДИ ЖД” ЕООД –
5-та ОП

6.

ВТОРА
ОБОС. П-Я
„Доставка
на резервни
части и консумативи за
автомобили
от марка
Мерцедесбенц”.

26 653,16 лв. 27 805,00 лв.
31 962,72 лв.

--------------

25 313,00 лв. 22 054,00 лв.

ТРЕТА
ОБОС. П-Я
„Доставка
на резервни
части и консумативи за
автомобили
от марка
Форд,
Фолксваген
и Ауди”.

ЧЕТВЪРТА
ОБОС. П-Я
„Доставка
на резервни
части и консумативи за
автомобили
от марка
УАЗ”.

ПЕТА
ОБОС. П-Я
„Доставка
на резервни
части и консумативи за
автомобили
руско
производство”.

4 290,79 лв.

------------

------------

-----------

------------

------------

------------

22 747,40 лв. 15 883,20 лв.

------------

------------

29 284,00 лв.

------------

------------

------------

------------

------------

17 840,00 лв.

„Карина Ф” ООД

------------

28 658,65 лв.

------------

7.

Балкан Стар Ритейл
ООД

------------

78 591,79 лв.

------------

8.

„Авто трак 2014”
ЕООД

------------

38 489,45 лв.

38 477,10 лв. 22 023,10 лв.
------------

------------

4 412,94 лв. 33 257,50 лв. 24 161, 30лв.

Като разгледа ценовите предложения, комисията констатира:
Ценовите предложения на Ем Ойл ЕООД по ВТОРА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ, на „МОНО – 2” ЕООД по ВТОРА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ и „Карина Ф” ООД по ВТОРА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП
комисията реши да изиска от „Ем Ойл” ЕООД, „МОНО – 2” ЕООД и „Карина
Ф” ООД подробна писмена обосновка за начина на образуването на цената на
изброените по – горе обособени позиции, което да се представи в 5 – дневен срок
от получаването на искането.
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III. В продължение работата на комисията от предходното заседание.
1. По взетото на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП решение и изисканата
подробна писмена обосновка за начина на образуването на цените от:
- „Ем Ойл” ЕООД по втора обособена позиция;
- „МОНО – 2” ЕООД по втора, четвърта и пета обособени позиции;
- „Карина Ф” ООД по втора обособена позиция,
които са с повече от 20% по – благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници.
В законоустановения срок са представени писмени обосновки за начина на
образуването на цените, които са входирани както следва:
- „Ем Ойл ЕООД с вх. № 2СВ-11877/24.10.2016 г.
- „МОНО – 2” ЕООД с вх. № 2СВ-11920/24.10.2016 г.
- „Карина Ф” ООД с вх. № 2СВ-11865/24.10.2016 г.
След запознаване с постъпилите писмени обосновки за начина на
образуването на цената, комисията установи:
- „Ем Ойл” ЕООД е посочила подробна калкулация на ценообразуване на
направеното предложение с приложени конкретни данни, относно формирането
на предложените от кандидата цени.
- „МОНО – 2” ЕООД е посочила, че предоставеното ценово предложение
по втора, четвърта и пета обособени позиции за изпълнение е изготвено
вследствие следните критерии:
Дружеството извършва търговска дейност на едро и дребно на авточасти и
аксесоари за товарни автомобили, като за целта извършват внос на стоки от Русия
и други Европейски страни, което им дава възможност за по-добри цени на
вътрешния пазар. Представени са едрови цени, като липсват конкретни данни,
относно формирането на предложените от кандидата цени.
- „Карина Ф” ООД е посочила, че при изготвяне на ценово предложение
фирмата се е стремила да предложи най – добри цени, чрез постигане на
икономичност при изпълнение на обществената поръчка, изхождайки от:
Фирмата се занимава единствено и само с „търговия на едро с части и
принадлежности за автомобили”, като е директен вносител на голяма част от
исканите изделия и ползва преференциални цени на резервните части от
доставчиците като договаря и допълнителни отстъпки по отношение на цени и
срокове на плащане.
Голяма част от артикулите предмет на поръчката присъстват и се
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поддържат в номенклатурата на фирмата. Предлаганите цени са съпоставими с
пазарните цени в страна, като са отчетени всички режийни разходи.
Фирмена политика е при големи доставки, формиране на по – малка
разумна печалба на базата на по големия оборот. При формиране на цените е
отчетено намаляването на режийните разходи при по-големи доставки,
договорени са по- добри условия с превозвачите, оптимизирани са основните
работни процеси Продажба – Снабдяване – Складиране, с което се повишава
тяхната ефективност и се намалява чувствително себестойността на продукцията,
като липсват конкретни данни, относно формирането на предложените от
кандидата цени.
2. След като разгледаните и обсъди писмените обосновки, комисията реши:
- не приема за пълна и обективна обосновката на „МОНО – 2” ЕООД, тъй
като същата не отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и не
обосновава предложената цена. Не допуска до класиране дружеството по
втора, четвърта и пета обособени позиции.
- не приема за пълна и обективна обосновката на „Карина Ф” ООД, тъй
като същата не отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и не
обосновава предложената цена. Не допуска до класиране дружеството по втора
обособена позиция.
- приема за пълна и обективна обосновката на „Ем Ойл” ЕООД и допуска
до класиране дружеството по втора обособена позиция.
IV. Разглеждане на документите в офертите.
След извършена проверка в Агенцията по вписванията – Търговски
регистър, комисията установи, че участниците „Ем Ойл” ЕООД, СОФИЯ
АУТО ТРАК И БУС ЕООД, „МОНО – 2” ЕООД, „ЖОРДИ ЖД” ЕООД,
„Карина Ф” ООД, Балкан Стар Ритейл ООД и „Авто трак 2014” ЕООД не са
„свързани лица” и не е на лице основание за отстраняването им от участие по
смисъла на чл. 107, ал. 4 от ЗОП.
Комисията продължи с разглеждане на документите в офертите подадени от
„Ем Ойл” ЕООД, СОФИЯ АУТО ТРАК И БУС ЕООД, „МОНО – 2” ЕООД,
„ЖОРДИ ЖД” ЕООД, „Карина Ф” ООД, Балкан Стар Ритейл ООД и „Авто
трак 2014” ЕООД, съгласно образците от документацията на Възложителя.
След като ги разгледа, комисията прие, че документите на „Ем Ойл”
ЕООД, СОФИЯ АУТО ТРАК И БУС ЕООД, „Карина Ф” ООД, Балкан Стар
Ритейл ООД и „Авто трак 2014” ЕООД са в съответствие с критериите за
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лично състояние на кандидата и участника, формулираните критерии за подбор и
заложените технически изисквания и ги допусна до класиране както следва:
„Ем Ойл” ЕООД - до първа, втора и трета обособени позиции;
СОФИЯ АУТО ТРАК И БУС ЕООД – до първа обособена позиция;
„Карина Ф” - до четвърта и пета обособени позиции;
Балкан Стар Ритейл ООД - до втора обособена позиция;
„Авто трак 2014” ЕООД - до втора, трета, четвърта и пета обособени
позиции.
Документите на „МОНО – 2” ЕООД, не са в съответствие със заложените
изисквания за технически и професионални способности (не е приложен
документ, с който се доказва, че участникът има внедрена система за управление
на качеството IS0 9001:2015 /9001:2008/ или еквивалентен, съгласно чл.63, ал.1,
т.10 от ЗОП с обхват производство или търговия на резервни части и
консумативи за автомобили/ППС) и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП отстранява
дружеството от по - нататъшно участие.
Документите на „ЖОРДИ ЖД” ЕООД, не са в съответствие със заложените
изисквания за технически и професионални способности (не е приложен
документ, с който се доказва, че участникът има внедрена система за управление
на качеството IS0 9001:2015 /9001:2008/ или еквивалентен, съгласно чл.63, ал.1,
т.10 от ЗОП с обхват производство или търговия на резервни части и
консумативи за автомобили/ППС) и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП отстранява
дружеството от по - нататъшно участие.
V. Класиране на участниците подали оферти за обществена поръчка с
предмет „Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”.
Като разгледа и съпостави допуснатите до класиране ценови предложения
на участниците по обявения от Възложителя критерий „Най – ниска цена”
комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили от марка Тойота
и Волво”.
- Първо място – „Ем Ойл” ЕООД с предложена обща стойност
26 653,16 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място – СОФИЯ АУТО ТРАК И БУС ЕООД” с предложена обща
стойност 31 962,72 лв. без вкл. ДДС.
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ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили от марка
Мерцедес-бенц”.
- Първо място – „Ем Ойл” ЕООД с предложена обща стойност
27 805,00 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място – „Авто трак” 2014” ЕООД с предложена обща стойност
38 489,45 лв. без вкл. ДДС.
ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили от марка Форд,
Фолксваген и Ауди”.
- Първо място – „Ем Ойл” ЕООД с предложена обща стойност
4 290,79 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място – „Авто трак”2014” с предложена обща стойност
4 412,94 лв. без вкл. ДДС.
ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили от марка УАЗ”.
- Първо място – „Авто трак” 2014” с предложена обща стойност
33 257,50 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място – „Карина Ф” с предложена обща стойност
38 477,10 лв. без вкл. ДДС.
ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили руско
производство”.
- Първо място – „Карина Ф” с предложена обща стойност
22 023,10 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място – Авто трак 2014” с предложена обща стойност
24 161,30 лв. без вкл. ДДС.
Комисията констатира, че стойностите в ценовите предложения на
участниците значително надхвърлят обявените от Възложителя прогнозни
стойности.
Налице са условията, при които Възложителят следва да прекрати
процедурата с мотивирано решение, тъй като всички оферти надвишават
финансовия ресурс, който той може да осигури.
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Предвид установените по-горе факти се постави въпросът относно
съответствието на прогнозната стойност на обществената поръчка и подадените
ценови предложения с наличните пазарни цени.
Комисията счита, че възложителят може да възложи поръчката, в рамките
на осигурените финансови средства, при условие, че се намалят заявените
количества, така както е посочил възложителят в документацията за поръчката:
В приложение № 3 – Ценово предложение от документация за възлагане на обществена
поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и реда на глава двадесет и шеста,
във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на
резервни части и консумативи за автомобили/ППС”, Възложителят не се счита за
обвързан с посочените количества и си запазва правото да намали предварително обявените
количества за отделните позиции от предмета на поръчката, до размера на осигурените
финансови средства.

Комисията счита, че отношение по тази възможност следва да изрази
заявителят – отдел „Логистика” в Командване на Сухопътните войски.
В случай, че заявителят има интерес да се възложи поръчката с намалени
количества, за които ще е достатъчен осигуреният финансов ресурс от 66 666. 60
лева, без вкл. ДДС, то комисията предлага, същият да изготви и отрази това в
свое становище.
В случай, че заявителят няма интерес да се възложи поръчката с намалени
количества, то комисията предлага същата да бъде прекратена, поради
недостатъчен финансов ресурс.
Предвид гореизложеното комисията
ПРЕДЛАГА:
1.
Заявителят на обществената поръчка - началникът на отдел
„Логистика”, да изготви становище до Възложителя, в което да изрази позицията
си за възлагане на поръчката с намаляване на заявените количества материални
средства.
2.
В случай, че заявителят изрази становище за възлагане на поръчката
с намалени количества, за които ще е достатъчен осигуреният финансов ресурс
от 66 666. 60 лева, без вкл. ДДС, то комисията предлага, обществената поръчка, с
предмет „Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”да
се възложи, както следва:
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По първа обособена позиция: „Доставка на резервни части и консумативи
за автомобили от марка Тойота и Волво”– „Ем Оил” ЕООД.
По втора обособена позиция: „Доставка на резервни части и консумативи за
автомобили от марка Мерцедес-бенц”– „Ем Оил” ЕООД.
По трета обособена позиция: „Доставка на резервни части и консумативи за
автомобили от марка Форд, Фолксваген и Ауди” – „Ем Оил”.
По четвърта обособена позиция: „Доставка на резервни части и
консумативи за автомобили от марка УАЗ”– „Авто трак” 2014”.
По пета обособена позиция: „Доставка на резервни части и консумативи за
автомобили руско производство”– „Карина Ф”.
3.
В случай, че заявителят изрази становище, че няма интерес да се
възложи поръчката с намалени количества, то комисията предлага същата да
бъде прекратена, поради недостатъчен финансов ресурс.
След утвърждаването на протокола за извършване на подбор на кандидатите
и на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите
за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи
за автомобили/ППС”, в един и същи ден се изпрати на участниците и се
публикува в профила на купувача.

КОМИСИЯ:
Председател:
майор

/П/

Васил ТОДОРОВ

Членове:
1. подполковник

/П/

Иван СТЕФАНОВ

2. майор

/П/

Теодор ИВАНОВ

3. ц. сл.

/П/

Нели АНДРЕЕВА

4. ц. сл.

/П/

Иво ВЛАДИМИРОВ
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