
УТВЪРДИЛ:
на осн. чл. 192, ал. 4 от ЗОП
ИЗП. ДИРЕКТОР, Емануил Райчев

 

П Р О Т О К О Л
по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-106/28.09.2020г. на изпълнителния директор на „Ученически отдих и
спорт” ЕАД за разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците в провежданото възлагане чрез събиране на
оферти с обява на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на един брой лек автомобил за нуждите на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД , разкрита с Решение № РД-10-37/15.09.2020г. на изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД.

 
Днес, 28.09.2020г. в изпълнение на Заповед № РД-09-101/08.09.2020г. на  изпълнителния директор на „Ученически отдих и спорт”
ЕАД се състави настоящият протокол за работата, извършена от Комисия в състав:
Председател:
инж. Камелия Виденова - Тончева, гл. експерт „Управление на собствеността“;
Членове: 
Ценка Тренова, зам. гл. счетоводител;
Генади Лазаров, юрисконсулт,
назначена със задача да осъществи разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците в провежданото
възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на един брой лек
автомобил за нуждите на „Ученически отдих и спорт” ЕАД , разкрита с Решение № РД-10-37/15.09.2020г. на изпълнителния
директор на „УОС“ ЕАД, с което са одобрени: Обява за събиране на оферти изх. № 353/15.09.2020г. за откриване на обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и документацията за участие, публикувани в централизираната електронна платформа по
чл. 39а от ЗОП („ЦАИС - ЕОП“) под № 02335-2020-0003:
1. Комисията започна работа в 11:00ч. на 28.09.2020г., след като председателят инж. Камелия Виденова - Тончева, на основание чл.
97, ал. 3 от ППЗОП, декриптира постъпила оферта чрез платформата по чл. 39а от ЗОП.
     Комисията констатира, че в отговор на публикуваната обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка
чрез финансов лизинг на един брой лек автомобил за нуждите на „Ученически отдих и спорт” ЕАД  до крайният срок за подаване на
оферти е постъпила една оферта, както следва:

Подател на офертата или
заявлението за участие

Дата на
подаване

Час на
подаване

Декриптиране
от участника

„ЕУРАТЕК АУТО“ ООД 24.09.2020г. 19:01ч. ДА
       Констатирано беше също, че няма върнати (неприети) оферти и няма оферти, постъпили след крайния срок.
2. В изпълнение на поставената задача на 28.09.2020г. в 11:30 часа Комисията отвори постъпилата оферта, както следва:
2.1 Преди отварянето на офертата Комисията констатира посочената от участника цена за изпълнение:

Участник Цена за изпълнение /без ДДС/
„ЕУРАТЕК АУТО“ ООД 52 666.19 лв.

2.2 Комисията премина към разглеждане и оценка на подадената оферта чрез модул „Проверка за съответствие / оценка“.
2.2.1 В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, след получаване на списъка с участниците подали оферти в платформата по чл. 39а от
ЗОП, председателят и членовете на Комисията подписаха в „ЦАИС - ЕОП“, чрез лични електронни подписи (КЕП), декларации за
липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което преминаха към оценяване на постъпилата оферта.
2.2.2 По отношение на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД, Комисията
констатира следното:
     Участникът е представил ЕЕДОП, валидно подписан от задълженото лице чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във вр. с чл. 54, ал. 2 от
ЗОП.
     Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор, представени от
Възложителя, както и че не възнамерява да възлага на подизпълнители дейности от предмета на обществената поръчка.
     По отношение на личното състояние на Участника и критериите за подбор, поставени от Възложителя, с оглед на представената в
ЕЕДОП информация и декларираните обстоятелства, Комисията установи, че не са налице основанията за отстраняване от
провежданото възлагане чрез събиране на оферти с обява на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на един
брой лек автомобил за нуждите на „Ученически отдих и спорт” ЕАД

   Комисията констатира, че участникът е спазил стриктно указанията на Възложителя, посочени в Раздел VI, ал. 3.2.1 от
Документацията за участие.
     Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие, включително нередовност или фактическа грешка в декларираната
в ЕЕДОП информация, с оглед на което констатира, че Участникът „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти и Документацията за участие.
     С оглед направените констатации, Комисията единодушно РЕШИ: допуска до разглеждане техническото предложение от офертата
на участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД.
     С извършване на гореописаните действия Комисията приключи работата си по разглеждане на документите по чл. 39а, ал. 2 от

“

“

“

“, включително специфични национални основания за
изключване, както и че Участникът е декларирал съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

ЧЛ. 37 ОТ ЗОП



ППЗОП, представени от участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД.
2.2.3 Комисията започна подробно разглеждане на техническото предложение, заедно с приложенията към него, представени от
участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД.
     При разглеждане на техническото предложение на участника от формална страна, Комисията констатира, че същото е изготвено в
съответствие с изискванията на Възложителя.
        Комисията продължи разглеждането на техническото предложение на участника по същество и състави следната таблица:
Участник Срок за доставка
„ЕУРАТЕК АУТО“ ООД един час

 
 
     При разглеждане на техническото предложение на Участника по същество, Комисията заключи, че същото отговарят на
изискванията на Възложителя, съгласно одобрената документация за провеждане на обществената поръчка и премина към
оценяването му съгласно одобрената от Възложителя методика, като оцени подадената оферта по показател „Срок за доставка“, както
следва:
Участник Срок за доставка
„ЕУРАТЕК АУТО“ ООД 20 т.

      Съгласно одобрената от Възложителя методика на най - краткия срок за доставка, предложен от участник се дават 20 точки.
    Предвид горното, комисията прие, че са налице основания за разглеждане на ценовото предложение на Участника.
    С оглед направените констатации, Комисията единодушно РЕШИ: допуска до разглеждане ценовото предложение от офертата на
участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД.
     С извършване на гореописаните действия Комисията приключи работата си по разглеждане на Техническото предложение и
приложените към него документи, и декларации, представени от участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД.
 
2.2.4 Комисията започна подробно разглеждане на ценовото предложение, заедно с приложенията към него, представени от
участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД, като констатира следното:
       При разглеждане на ценовото предложение на участника от формална страна, Комисията констатира, че същото е изготвено по
Образец № 10 от Документацията за участие и съдържа приложение „Погасителен план“, като е налице съответствие между
посочената в двата документа.
     При разглеждане на ценовото предложение на Участника по същество, Комисията установи, че проверка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП,
в случая е неприложима, предвид че потенциалния изпълнител по е само един.
    Комисията заключи, че ценовото предложение на Участника отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно одобрената
документация за провеждане на обществената поръчка.
       Комисията допусна предложението на участника до класиране и премина към оценяването му съгласно одобрената от
Възложителя методика, като оцени подадената оферта по показател „Ценови критерии“, както следва:
Участник Срок за доставка
„ЕУРАТЕК АУТО“ ООД 80 т.

        Съгласно одобрената от Възложителя методика на най – ниска цена за доставка, предложен от участник се дават 80 точки.
      С извършване на гореописаните действия Комисията приключи работата си по разглеждане на Ценовото предложение и
приложените към него документи, представени от участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД.
  2.5       Прилагайки одобрения от Възложителя критерий за възлагане на поръчката, а именно – „Качество/цена“, съгласно
разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и прилагайки формулата за комплексна оценка К(Комплексна оценка) = Ц + С, където
максималната комплексна оценка (К) = 100 точки, Комисията състави окончателно класиране на потенциалните изпълнители, както
следва:

        І-во място      -           „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД                -  100 т. /подадена е само една оферта/.

     На осн. чл. 192, ал. 4 от ЗОП, Комисията представя настоящия протокол за утвърждаване от изпълнителния директор на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД.
      С извършване на описаните по - горе действия Комисията приключи своята работа.
          Датата на изготвяне на протокола: 28.09.2020г.

КОМИСИЯ:

Председател
инж. Камелия Виденова – Тончева

Членове:
Ценка Тренова
Генади Лазаров
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