ПРОТОКОЛ №2

от действията на комисия, назначена със
Заповед №ЗОП-24Б от 07.06.2017 г. и Заповед №ЗОП-24В от 19.06.2017 г.
на Кмета на Община Монтана
На 14.07.2017 г. се проведе закрито заседание на Комисия назначена със Заповед
№ЗОП-24Б от 07.06.2017 г. и Заповед №ЗОП-24В от 19.06.2017 г. (за определяне на нов
председател и нов член на Комисията) на Кмета на Община Монтана в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
и ЧЛЕНОВЕ:

Деян Георгиев Димитров – директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана
1. Елена Петрова Томова – външен експерт Икономист;
2. Галя Стефанова Петкова-Любенова – гл. юрисконсулт на Община
Монтана

Протокол №1 от действията на Комисията е изпратен на всички участници в процедурата по електронна поща в деня на неговото публикуване на профила на купувача –
06.07.2017 г.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и с цел законосъобразното провеждане на процедурата, Комисията е взела решение да изиска от:

• Участника „Златекс“ ООД гр. Стара Загора, в срок от 5 работни дни от получаването на протокола да представи: документ/и, чрез които се доказва, че информацията посочена в списъка на част ІV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП съответства
на изискванията на Възложителя или да представи ЕЕДОП и/или други документи,
съдържащи променена или допълнена информация.
• Участника „Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора, в срок от 5 работни дни от получаването на протокола да представи: документ/и, чрез които се доказва, че
информацията посочена в списъка на част ІV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП съответства на изискванията на Възложителя или да представи ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена или допълнена информация.

С док. № 70-00-1126 от 13.07.2017 г., в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
„Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора е депозирал допълнителни документи.
С док. № 70-00-1127 от 13.07.2017 г., в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
„Златекс“ ООД гр. Стара Загора е депозирал допълнителни документи.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника „Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора с относно личното
състояние и критериите за подбор. Комисията установи, че е представен нов ЕЕДОП декларация от „ТАТА 11“ ООД и препоръка за добро изпълнение от ВК „Лоза“, съдържащи
следната информация:
Представени документи

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Коментар

Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2 към Документацията за участие
1. Декларирани са обстоятелства относно правноорганизационната форма на участника и представителната власт на
лицето, посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка
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Представени документи

Коментар
в Търговския регистър относно декларираните обстоятелства.
2. Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета
на други субекти и подизпълнители.
3. Участникът е декларирал, че:
а. няма основания за изключване, свързани с наказателни
присъди;
б. изпълнил е всички свои задължения свързани с плащането на данъци и и социалноосигурителни вноски;
в. не са налице обстоятелства свързани с несъстоятелност,
конфликт на интереси и професионално нарушение
4. В част ІV, раздел В Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП е декларирал изпълнени доставки с
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката
през последните три години до датата на подаване на офертата. В т. 3.3 от Документацията на обществената поръчка е
посочено, че за „доставки, чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци. Участникът, през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата следва да е извършил до 3 (три) доставки, чийто предмет е идентичен
или сходен с предмета на поръчката. Доставките трябва да
са извършени до три години от датата на подаване на офертата на участника. В ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
а. Челен товарач Stoll Ecoline и трактор New Holland
T6.175, на стойност 180 357,21 лева, доставен на „Зара
агро“ ЕООД, дата 12.06.2014 г.
б. Трактори New Holland T4.95 F, сечка Celli Mizar S250 на
стойност 242 694.99 лева, доставени на “Тата 11“ ООД,
дата 21.04.2015 г.
в. Трактор New Holland T6.176, челен товарач Stol Classi
Line, универсална кофа МН 1,70 на стойност 72 746.67
лева без ДДС, доставен на ВК „Лоза“, дата 30.09.2016 г.

Декларация от „ТАТА 11“ Представена е Декларация, Изх. № 50 от 11.07.2017 г., допълООД
нение към вече издадена препоръка от „Тата 11“ ООД, в която
се декларира, че предмет на доставка от Договор Т-091/2015
от 21.04.2015 г. е сечка Celli Mizar S250 – специализирана
шредираща техника за биоразградими отпадъци на стойност
12 361 лева.
Препоръка за добро изпълнение от ВК „Лоза“

Представена е Препоръка за добро изпълнение от ВК „Лоза“,
в която се декларира, че „Анимексс“ ЕООД е доставил на ВК
„Лоза“ Трактор New Holland T6.176, челен товарач Stol Classi
Line, универсална кофа МН 1,70, съгласно Договор Р2-067 от
30.09.2016 г. В препоръката е уточнено, че горепосочените
машини служат за третиране на биоразградими отпадъци
(оборска тор, дървесина и др. подобни).
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Въз основа на информацията представена в новия ЕЕДОП, Декларация, Изх. № 50 от
11.07.2017 г. от „ТАТА 11“ ООД и Препоръка за добро изпълнение от ВК „Лоза“, Комисията приема, че декларираните обстоятелства съответстват на изискванията на Възложителя.
С оглед на това, Комисията единодушно реши да допусне участник „Анимексс“ ЕООД
до разглеждане на техническото предложение, тъй като участникът отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя и представил всички изискуеми
документи и информация.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника „Златекс“ ООД гр. Стара Загора относно личното състояние и критериите за подбор. Комисията установи, че е представен нов ЕЕДОП и удостоверение за добро изпълнение от ЗП Мариян Георгиев Костов, съдържащи следната информация:
Представени документи

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Коментар

Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2 към Документацията за участие
1. Декларирани са обстоятелства относно правноорганизационната форма на участника и представителната власт на
лицето, посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка
в Търговския регистър относно декларираните обстоятелства.
2. Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета
на други субекти и подизпълнители.
3. Участникът е декларирал, че:
а. няма основания за изключване, свързани с наказателни
присъди;
б. изпълнил е всички свои задължения свързани с плащането на данъци и и социалноосигурителни вноски;
в. не са налице обстоятелства свързани с несъстоятелност,
конфликт на интереси и професионално нарушение
4. В част ІV, раздел В Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП е декларирал изпълнени доставки с
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката
през последните три години до датата на подаване на офертата. В т. 3.3 от Документацията на обществената поръчка е
посочено, че за „доставки, чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира такъв, който
включва доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци. Участникът, през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата следва да е извършил до 3 (три) доставки, чийто предмет е идентичен
или сходен с предмета на поръчката. Доставките трябва да
са извършени до три години от датата на подаване на офертата на участника.
В ЕЕДОП са декларирани следните доставки:
а. Техника за обработване на биоразградими отпадъци, на
стойност 134 169,94 лева без ДДС от дата 11.09.2015 г.,
доставена на ЗП Мариян Георгиев Костов.
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Представени документи
Коментар
Удостоверение за добро
Представено е удостоверение за добро изпълнение Изх. № 8
изпълнение от ЗП Мариян от 10.07.2017 г. от ЗП Мариян Георгиев Костов, в което се
Георгиев Костов
декларира, че в изпълнение на договор от 15.10.2014 г., на
11.09.2015 г., „Златекс“ ООД е извършил доставка на техника
за обработване на биоразградими отпадъци на стойност
134 169,94 лева без ДДС.

Въз основа на информацията представена в новия ЕЕДОП и удостоверение за добро
изпълнение Изх. № 8 от 10.07.2017 г. от ЗП Мариян Георгиев Костов, Комисията счита, че в
новия ЕЕДОП и удостоверение за добро изпълнение Изх. № 8 от 10.07.2017 г. от ЗП Мариян Георгиев Костов не се съдържа необходимата информация относно вида и естеството на
доставената техника и/или относно нейното конкретно предназначение/начин на използване във връзка с процеса на третиране/обработка на биоразградими отпадъци (напр. чрез
шредиране, пресяване, сортиране и т.н.). С оглед на горепосоченото, Комисията не може да
направи обоснован и категоричен извод за съответствието на декларираната доставка с критериите за подбор. Същевременно, в удостоверението не се съдържа информация за контакти с неговия издател, което прави невъзможно да бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства. Така представената информация не доказва съответствие с изискванията, посочени в т. ІІІ.3 от Документацията на обществената поръчка.
Въз основа горното, Комисията предлага за отстраняване участника „Златекс“
ООД при следните правни и фактически мотиви.
Правно основание: чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП

Фактическо основание: В представените допълнителни документи – нов ЕЕДОП
и удостоверение за добро изпълнение Изх. № 8 от 10.07.2017 г. от ЗП Мариян Георгиев
Костов не се съдържа необходимата информация относно вида и естеството на доставената техника и/или относно нейното конкретно предназначение/начин на използване във връзка с процеса на третиране/обработка на биоразградими отпадъци (напр.
чрез шредиране, пресяване, сортиране и т.н.). С оглед на горепосоченото, Комисията
не може да направи обоснован и категоричен извод за съответствието на декларираната доставка с критериите за подбор. Същевременно, в удостоверението не се съдържа информация за контакти с неговия издател, което прави невъзможно да бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства. Така представената информация
не доказва съответствие с изискванията, посочени в т. ІІІ.3 от Документацията на обществената поръчка.
На основание на горното, Комисията

РЕШИ

Допуска до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи
към него участниците:
„Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора и „Оптиком“ ООД гр. Стара Загора.

Мотиви:
•
•

Участникът „Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора е представил всички необходими
документи и информация и отговаря на изискванията на Възложителя;
Участникът „Оптиком“ ООД гр. Стара Загора е представил всички необходими
документи и информация и отговаря на изискванията на Възложителя.

4

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите
участници за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия:
1.

Техническо предложение и съответните документи към него на „Анимексс“
ЕООД гр. Стара Загора.

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложителя Образец № 3, като същото е подписано и подпечатано.
Представени са и следните документи:

Техническа спецификация – оригинал;
СЕ сертификати - копия;
СЕ сертификати – преводи – оригинал;
Снимки - копия;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4
към Документацията за участие
• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5 към Документацията
за участие
• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд, когато е приложимо - Образец № 6 към Документацията за участие.
Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните изисквания, заложени в Техническата спецификация установи следното:
•
•
•
•
•

Минимални изисквания, съгласно техническата спецификация

Характеристики на
Покрива мин.
техниката, съгласно
изисквания
техническото пред(ДА/НЕ)
ложение на участника

Двигател

Дизелов с турбокомпресор и интеркулер

ДА

Максимална мощност, кW

Двигател NEF 4 цилиндъра, 4485 см3, Tier
B Stage 4, дизел с турбокомпресор и интеркулер

95-100

99 кW/135 к.с.

ДА

Работен обем на
двигателя, см3

не по-малко от 4400

4485 см3

ДА

Ниво на вредни емисии

съгласно изискванията
на ЕС за регистрация

Система за редуциране
на изгорелите газове
SCR

ДА

Трансмисия

Semi Powershift или еквивалент

Брой предавки напред

не по-малко от 30

Показател

Инвентар за третиране на биоразградими отпадъци - трактор

Предавки включващи се ,,под товар“
Колесна система

Блокаж на диферен-

не по-малко от 3 в диапазон
4×4
да

Трансмисия Semi
Powershift, Electro
Command TM 32x32

Брой предавки преден
ход/заден ход 16+16
Смяна на предавките
под товар
4×4

Електрохидравлично

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
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Минимални изисквания, съгласно техническата спецификация

Характеристики на
Покрива мин.
техниката, съгласно
изисквания
техническото пред(ДА/НЕ)
ложение на участника

Транспортна скорост, км/ч

40

40

ДА

Навесна система

хидравлична с триточков навесен механизъм

ДА

- задна, товароносимост, kg

Хидравлична навесна
система с триточково
окачване

не по-малко от 5000 kg

7864 кг

ДА

- предна, товароносимост, kg

не по-малко от 2500 kg

3200 кг

ДА

Хидроразпределители, бр.

не по-малко от 400 kg

500 кг

ДА

не по-малко от 5

Показател
циала

Предна тежест, kg

ВОМ
Обороти, min-1

независим, четирискоростен

540; 540 Е; 1000;
1000Е;

Пет хидравлични двойки
С независимо управление и четири режима

540; 540 Е; 1000;
1000Е;

ДА
ДА
ДА

Кабина

да

Климатик, отопление и вентилация

В съответствие с FOPSOECD Code 10 Level 1;
3600 Horizon TM cab

да

Да

ДА

Седалка

с пневматично окачване

Комфортна въздушноокачена седалка с
предпазен колан, втора
седалка

ДА

Волан

с регулируема колона

Люк на тавана

да

Радио

Задни и предни работни светлини

Сигнална лампа, бр.

Пневматична спирачна с-ма за ремарке
За навесване към
предна навесна с-ма

да
да

Регулируема кормилна
колона

ДА

Да

ДА

Да

Друго оборудване и изисквания
Задни и предни работни светлини

2
да

ДА

2 бр.

Пневматична спирачна
система с изводи за ремарке и компресор

ДА

ДА
ДА
ДА

Тракторно гребло за биоразградими отпадъци
на трактора по т. 1

Тип - невесно за прикачване към предна навесна система

ДА
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Показател
Ширина, mm

Височина, mm

Ъгъл на повиване
спрямо центъра (ляво, дясно)

Повиване на греблото
Сменяема ивица,
против износване в
долната част на
греблото

Регулиране на височина и ,,копиране“
на терена

Минимални изисквания, съгласно техническата спецификация

не повече от 2200

Характеристики на
Покрива мин.
техниката, съгласно
изисквания
техническото пред(ДА/НЕ)
ложение на участника
2200

ДА

не по-малко от 600

900

ДА

не по-малко от 30o

30o

ДА

хидравлично от трактора

Хидравлично от трактова

ДА

каучукова

Каучукова сменяема
ивица в долната част на
греблото

ДА

чрез опорни колела

Регулиране на височина и ,,копиране“ чрез
опорни колела

ДА

,,Паркинг“ опора

Да

Ремарке

до 8,0т общ товар

Опора за паркиране

ДА

Предложената техника трябва да се агрегатира със следните машини

Мулчер

Дробилка за биоразградими отпадъци
(клони и др.)

Машина за контурно
обрязване на дървета
и храсти.

до 3,0м

ДА
ДА
ДА
ДА

Представени са сертификати за съответствие на предлаганата техника с изискванията
на ЕС относно екологичност и безопасност и снимков материал.
В Техническото си предложение участникът е направил следните предложения:

Срок на изпълнение – 70 дни, считано от датата на представяне на писмена заявка
от страна на Възложителя;
2. Гаранционен срок – 26 месеца, считано от датата на подписване на приемателнопредавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.
3. Срок за реакция при възникване на технически проблем - 6 часа или ¼ дни след
получаване на заявката от страна на изпълнителя.
4. Валидност на офертата – 180 дни считано от крайния срок за получаване на оферти.
Съгласно изискванията на Възложителя, времето за реакция при възникване на технически проблем не може да е по-малко от 1 работен ден, посочено кръгло число, след получаване на заявката от страна на изпълнителя. Срокът се посочва в работни дни. В своето
Техническо предложение участникът е предложил срок за срок за реакция при възникване
на технически проблем - 6 часа или ¼ дни след получаване на заявката от страна на изпълнителя.
1.
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С оглед на гореизложените констатации, Комисията установи, че Техническото предложение на участник „Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора не отговаря на изискванията на
Възложителя, посочени в документацията за участие, поради което Комисията единодушно реши да предложи участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата при средните правни и фактически мотиви:
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: Съгласно изискванията на Възложителя, времето за реакция при възникване на технически проблем не може да е по-малко от 1 работен ден,
посочено кръгло число, след получаване на заявката от страна на изпълнителя. Срокът се посочва в работни дни. В своето Техническо предложение участникът е предложил срок за срок за реакция при възникване на технически проблем - 6 часа или ¼
дни след получаване на заявката от страна на изпълнителя. С оглед на горното, Техническото предложение на участник „Анимексс“ ЕООД гр. Стара Загора не отговаря
на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.
2. Техническо предложение и съответните документи към него на „Оптиком“
ООД гр. Стара Загора.

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложителя Образец № 3, като същото е подписано и подпечатано.
Представени са и следните документи:

Описание на предложената техника и техническа спецификация – оригинал;
Каталог – рекламна брошура на предлаганата техника – копие;
Снимки на предлаганата техника (трактор и гребло);
Сертификати за съответствие на предлаганата техника на английски и на български език;
• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец
№ 4 към Документацията за участие
• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5 към Документацията за участие
• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - Образец № 6 към Документацията за участие.
Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните изисквания, заложени в Техническата спецификация установи следното:
•
•
•
•

Минимални изисквания, съгласно техническата спецификация

Характеристики на
Покрива мин.
техниката, съгласно
изисквания
техническото пред(ДА/НЕ)
ложение на участника

Двигател

дизелов с турбокомпресор и интеркулер

ДА

Максимална мощност,
кW

Дизелов двигател с
турбокомпресор и интеркулер Tier 4i FTP

95-100

98 кW

ДА

не по-малко от 4400

4500 см3

ДА

Показател

Инвентар за третиране на биоразградими отпадъци - трактор

Работен обем на двигателя, см3
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Показател

Минимални изисквания, съгласно техническата спецификация

Съгласно изискванията
на ЕС за регистрация

ДА

Semi Powershift

ДА

36

не по-малко от 3 в диапазон

ДА

3 в диапазон

ДА

4×4

4×4

ДА

да

Да, електрохидравичен

ДА

Транспортна скорост,
км/ч

40

40 км/ч

ДА

Навесна система

хидравлична с триточков навесен механизъм

ДА

- задна, товароносимост, kg

Хидравлична навесна
система с триточков
навесен механизъм

не по-малко от 5000 kg

5400 kg

ДА

не по-малко от 2500 kg

2500 kg

ДА

не по-малко от 400 kg

400 kg

ДА

5 бр.

ДА

Независим, четирискоростен

ДА

Ниво на вредни емисии
Трансмисия
Брой предавки напред
Предавки включващи
се ,,под товар“
Колесна система

Блокаж на диференциала

- предна, товароносимост, kg

Предна тежест, kg

съгласно изискванията
на ЕС за регистрация

Характеристики на
Покрива мин.
техниката, съгласно
изисквания
техническото пред(ДА/НЕ)
ложение на участника

Semi Powershift или еквивалент
не по-малко от 30

Хидроразпределители,
не по-малко от 5
бр.
ВОМ

независим, четирискоростен

Обороти, min-1

540; 540 Е; 1000;
1000Е;

540; 540 Е; 1000;
1000Е;

ДА

Кабина

да

Да

ДА

да

Да

ДА

Седалка

с пневматично окачване

Да, с пневматично
окачване

ДА

Волан

с регулируема колона

Люк на тавана

да

Климатик, отопление и
вентилация

Радио

Задни и предни работ-

да
да

Да, с регулируема колона

ДА

Да

ДА

Да

Друго оборудване и изисквания
Да

ДА

ДА
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Минимални изисквания, съгласно техническата спецификация

Характеристики на
Покрива мин.
техниката, съгласно
изисквания
техническото пред(ДА/НЕ)
ложение на участника

2

Пневматична спирачна
с-ма за ремарке

2 бр.

ДА

да

Да

ДА

За навесване към предна навесна с-ма

на трактора по т.1

Да

ДА

не повече от 2200

2134

ДА

Показател
ни светлини

Сигнална лампа, бр.

Тракторно гребло за биоразградими отпадъци

Ширина, mm

Височина, mm

Ъгъл на повиване
спрямо центъра (ляво,
дясно)
Повиване на греблото
Сменяема ивица, против износване в долната част на греблото

не по-малко от 600

610

ДА

не по-малко от 30o

30o

ДА

хидравлично от трактора

Да

ДА

каучукова

Каучукова

ДА

Чрез опорни колела

ДА

Да

ДА

Регулиране на височина
чрез опорни колела
и ,,копиране“ на терена
,,Паркинг“ опора

Да

Ремарке

до 8,0 т общ товар

Предложената техника трябва да се агрегатира със следните машини

Мулчер

Дробилка за биоразградими отпадъци (клони
и др.)
Машина за контурно
обрязване на дървета и
храсти.

до 3,0 м

ДА
ДА
ДА
ДА

Представени са сертификати за съответствие на предлаганата техника с изискванията
на ЕС относно екологичност и безопасност, каталог – рекламна брошура на предлаганата
техника и снимки на предлаганата техника (трактор и гребло).
В Техническото си предложение участникът е направил следните предложения:
1.
2.
3.

Срок на изпълнение – 90 дни, считано от датата на представяне на писмена заявка
от страна на Възложителя;
Гаранционен срок – 24 месеца, считано от датата на подписване на приемателнопредавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.
Срок за реакция при възникване на технически проблем - 1 ден след получаване
на заявката от страна на изпълнителя.
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Валидност на офертата – 180 дни считано от крайния срок за получаване на оферти.
Въз основа на горното, Комисията констатира, че участникът е представил всички
изискуеми документи. Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от Възложителя условия.
4.

С оглед на гореизложеното, Комисията допуска до оценка на техническото предложение участник „Оптиком“ ООД гр. Стара Загора.
След разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката за установяване на съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия, Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта на участник „Оптиком“ ООД
гр. Стара Загора по показателите съдържащи се в Методиката за комплексна оценка и
начина за определяне на оценката по всеки показател.
Съгласно Методиката, показателите, по които се извършва оценката на офертите и
съответните относителни тегла в комплексната оценка, са следните:
№
1.
2.
3.

Показатели (П) – наименование
Гаранционен срок на техниката – П1

Срок за реакция при възникване на технически проблем – П2
Предложена цена – П3

Относително тегло
20

ОБЩО:

30
50
100

Общата (комплексна) оценка (КО) за всяка оферта се определя, като първоначално се
изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на относително тегло за всеки показател. След това съответната оферта получава комплексна оценка
изразена в точки по следната формула:
КО = П1 + П2 + П3

Показател 1 (П1) – „Гаранционен срок на техниката”.

С този показател се оценява предложения от участниците гаранционен срок на офис
техниката. Гаранционният срок не може да е по-малко от 24 месеца, считано от датата на
подписване на приемателно-предавателен протокол за извършена доставка и инсталация на
съответната техника. Гаранционният срок се посочва в месеци.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:
където:

П1 = Cn / Cmах × 20

• „Сn” е предложения гаранционен срок на оценяваната оферта.
• „Cmах” е най-дългия предложен гаранционен срок.
• „20” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.

Показател 2 (П2) – „Срок за реакция при възникване на технически проблем”.

С този показател се оценява предложеното от участниците време за реакция при възникване на технически проблем. Времето за реакция при възникване на технически проблем не може да е по-малко от 1 работен ден, посочено кръгло число, след получаване на заявката от страна на изпълнителя. Срокът се посочва в работни дни.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:
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П = Cmin / Cn × 30

където:

• „Cmin” е най-краткият срок за реакция при възникване на технически проблем.
• „Сn” е предложеният срок за реакция при възникване на технически проблем на
оценяваната оферта.
• „30” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.
Комисията премина към оценка на предложението за изпълнение на поръчката на
участник „Оптиком“ ООД гр. Стара Загора, съгласно горепосочените показатели.
Показател 1 (П1) – „Гаранционен срок на техниката”.

П1 = Cn / Cmах × 20 = 24/24 × 20 = 20 т.

Показател 2 (П2) – „Срок за реакция при възникване на технически проблем”.
П2 = Cmin / Cn × 30 = 1/1 × 30 = 30 т.

На основание изложеното и чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП, Комисията
РЕШИ:

1.

2.

Насрочва дата за отваряне на Ценовото предложение на участник „Оптиком“ ООД гр.
Стара Загора на 03.08.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Община Монтана, ул. Извора
№ 1, II етаж, заседателна зала;

Не по-късно от 31.07.2017 г. Комисията да обяви чрез съобщение в Профила на купувача, датата, часа и мястото на отварянето на ценовото предложение на „Оптиком“
ООД гр. Стара Загора.
Настоящият протокол е съставен на 27.07.2017 г.

Председател:
Членове:

*
(Деян Димитров)
1. *

(Елена Томова)

2. *

(Галя Петкова-Любенова)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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