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Утвърждавам:
д-р Пепа Калоянова
Директор на РЗИ - Шумен

Уме н

ПРОТОКОЛ
От дейността на комисия, назначена със Заповед № РД - 506/ 17.11.2014 г.,
за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в
открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
с предмет: “Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна
инспекция - Шумен”
Дата на отваряне на офертите: 19.11.2014 г. - 14.00 часа
Брой събрани оферти - 3 от следните участници в процедурата:
1. „Форш“ ЕООД - гр. Шумен, бул. Мадара № 42
2. “ София Франс Ауто“ АД - гр. София, 1839, р-н Кремиковци, бул. Ботевградско шосе № 459
3. „Ауто Италия“ ЕАД - гр. София, бул. Христофор Колумб № 43

Състав на комисият а:
Председател : Селиме Мехмед Хамди на длъжност директор на дирекция „АПФСО“ при
РЗИ - Шумен
Членове:
1. д-р Невяна Попова на длъжност директор на дирекция „АПФСО“ при РЗИ - Шумен;
2. Роза Кирилова на длъжност главен юрисконсулт при РЗИ - Шумен;
3. Ганка Тешовска на длъжност главен счетоводител при РЗИ - Шумен;
4. инж. Васил Ковачев - на длъжност началник „Автотранспорт“ при ЦСМП - Шумен.

Резултати от работата на комисията:
I. Комисията предлага да бъдат отстранени следните участници:
1. „Форш“ ЕООД - седалище гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 42, ЕИК/БУЛСТАТ
127619309, представлявана от Нели Енчева Димитрова, ЕГН :
л.к. №
издадена от
i с подадена оферта вх. № 5124/ 13.11.2014 г. в 11.10 часа за

участие в открита процедура чрез публична покана за избор на изпълнител за :
„Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна
инспекция - Шумен ”
Мотиви за предложението за отстраняване на участника:
На основание чл.69, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки
Комисията единодушно
реши :
Отстранява от процедурата „Форш” ЕООД - гр. Шумен, бул. „Мадара”, №42, ЕИК
/БУЛСТАТ 127619309, представлявано от Нели Енчева Димитрова поради непредставяне
на всички необходими документи за участие, а именно - не са представени следните
документи:
е Заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за
управление по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен
сервиз на МПС;
• Заверено копие на валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС
и копие от типвото одобрение на МПС;
• Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП подписана от подизпълнителя;
• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
• Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на
договора.
I. Комисията предлага да бъдат допуснати следните участници:
- „София Франс Ауто” АД, седалище - гр. София, 1839, район Кремиковци,
бул. „Ботевградско шосе” №459, ЕИК/ БУЛСТАТ 040823148,
представлявано от Надя Иванова Божкова - търговски директор на „София
Франс Ауто” АД, ЕГН ■
с. №
изд.на
)т
(, съгласно приложено пълномощно №59/30.10.2014г., с
подадена оферта, вх. №5163/17.11.2014 г. в 09.50 часа за участие в открита
процедура чрез публична покана за избор на изпълнител за : „Доставка на
един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна
инспекция - Шумен ” .
- „Ауто Италия” ЕАД, седалище - гр. София, 1592, район Искър,
бул.”Христофор
Колумб”,
№43,
ЕИК/
БУЛСТАТ
130029037,
представлявано от Асен Емануилов Асенов, ЕГН
изпълнителен директор, с подадена оферта, вх.№5182/18.11.1014 г. в 11.06
часа за участие в открита процедура чрез публична покана за избор на
изпълнител за : „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите
на Регионална здравна инспекция —Шумен ”

II. Оценяване на офертите на допуснатите участници:
1. „София Франс Ауто” АД - гр. София, 1839, район Кремиковци, бул.
„Ботевградско шосе” №459, ЕИК/ БУЛСТАТ 040823148, представлявано от Надя Иванова
Божкова —търговски директор с подадена оферта, вх. №5163/17.11.2014 г. в 09.50 часа за
участие в открита процедура чрез публична покана за избор на изпълнител за :
„Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна
инспекция - Шумен ” .
В офертата си участникът е направил следните предложения:

2

Да достави един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ - Шумен, в срок от
месеца, но не по-късно от 6 месеца, считано от датата на сключване на договора.
Предлаганият санитарен автомобил има следните гаранционни срокове.
- За санитарния автомобил — 1 (]
месеца, след доставката, без ограничение на
пробега;
- За всички допълнително монтирани елементи и оборудване (
) месеца
от сключването на договора;
- Анти-корозионно покритие е с гаранция против пробив на панел не по-малко от ( )
години.
- Гаранция за срок от
) години против скъсване и нарушаване на целостта на вратите и
носещите им елементи в медицинския отсек.
- Предлагат авариралите санитарни автомобили да бъдат приемани в сервизните бази в
рамките на часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.
- Предлагат повредите в авариралия санитарен автомобил да бъдат отстранявани от
нашите сервизни бази в рамките на
дни, считано от датата на постъпване на
автомобила.
Предлаганият санитарен автомобил отговаря на всички изисквания, съгласно
техническата спецификация.
Приложени са всички изискуеми сертификати и/или техни еквиваленти за съответствие
на автомобила.
Предложената цена за доставката на един брой санитарен автомобил е :
лв е
i
:
г лева) без ДДС и
гв. (,
.
' :
— * чева) с
начислен ДДС. Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение
предмета на поръчката и не подлежи на промяна през целия срок на действие на
договора за изпълнение на поръчката.

Получени оценки от участника по всеки показател :
•

Показател К 1 Предлагана цена за доставка
на един брой санитарен автомобил

•

Показател К 2 Предлаган срок за доставка

•

Показател К 3 Предлаган гаранционен (фабричен)
срок на автомобила (без допълнителното обурудване)
Комплексна оценка:

оценка

35 т.

оценка

е т.

оценка

40 т
83 т.

2. „Ауто Италия” ЕАД, седалище - гр. София, 1592, район Искър,
булЛХристофор Колумб”, №43, ЕИК/ БУЛСТАТ 130029037, представлявано от Асен
Емануилов Асенов, ЕГН 7811122867 - изпълнителен директор, с подадена оферта,
вх№5182/18.11.1014 г. в 11.06 часа за участие в открита процедура чрез публична покана
за избор на изпълнител за : „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на
Регионална здравна инспекция - Шумен ”
В офертата си участникът е направил следните предложения:

Да достави един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ - Шумен, в срок от
дни, но не по-късно от 6 месеца, считано от датата на сключване на договора.
Предлаганият санитарен автомобил има следните гаранционни срокове:
- За санитарния автомобил (
г) месеца, след доставката, без ограничение на
пробега;
- За всички допълнително монтирани елементи и оборудване — ) (
) месеца от
сключването на договора;
- Анти-корозионно покритие е с гаранция против пробив на панел не по-малко от (
i
години.
- Гаранция за срок от
I години против скъсване и нарушаване на целостта на вратите и
носещите им елементи в медицинския отсек.
- Предлагат авариралите санитарни автомобили да бъдат приемани в сервизните бази в
рамките на часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.
- Предлагат повредите в авариралия санитарен автомобил да бъдат отстранявани от
нашите сервизни бази в рамките на
дни, считано от датата на постъпване на
автомобила.
Предлаганият санитарен автомобил отговаря на всички изисквания, съгласно
техническата спецификация.
Приложени са всички изискуеми сертификати и/или техни еквиваленти за съответствие
на автомобила.
Предложената цена за доставката на един брой санитарен автомобил е :
' без ДДС и
пв. (
I
, лева) с начислен ДДС.
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката
и не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на
поръчката.

Получени оценки от участника по всеки показател :
•

Показател К 1 Предлагана цена за доставка
на един брой санитарен автомобил

•

Показател К 2 Предлаган срок за доставка

•

Показател К 3 Предлаган гаранционен (фабричен)
срок на автомобила (без допълнителното обурудване)

оценка

40 т.

оценка

10 т.

оценка

50 т.

Комплексна оценка:

III. Комисията предлага следното класиране на участниците:
1 м ясто — „Ауто Италия” ЕАД,
седалище - гр. София, 1592,

100 т.

район Искър, бул.”Христофор
Колумб”, №43,
ЕИК/ БУЛСТАТ 130029037
2 м ясто —София Франс Ауто” АД
- гр. София, 1839,
район Кремиковци,
бул. „Ботевградско шосе”
№459,
Е ИК/ БУЛСТАТ 040823148

100 т.

83 т.

Настоящият протокол, съставен на 19.11.2014 г. и цялата документация в
процедурата се предава на възложителя, за утвърждаване от възложителя, съгласно
чл.101г, ал.4 от ЗОП .
Председател : .... V........................ .........
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