ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ:………………….
/Д-р Николай Йоцов/
ДИРЕКТОР ЦСМП

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.11.2014 г. от 10,30 часа в административната сграда ЦСМПРазград, се проведе заседание на назначената със Заповед № 103/14.11.2014
г. на Директора на ЦСМП- Разград, комисия за получаване, разглеждане и
оценяване на офертите за възлагане чрез публична покана на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на
Център за спешна медицинска помощ- Разград“ в състав:
1.Милко Кирилов Стефанов-контрольор- авт. Транспорт
2.Нели Иванова Вълчева- гл. счетоводител
3.Нергин Хюсеинов Хамдиев- юрист.
Комисията е със задача да разгледа постъпилите оферти по обявената
процедура, като извърши оценка на офертите при определения критерий:
покриване на посочените технически параметри и най- ниска предложена цена.
Членовете на комисията констатираха, че в срока за получаване на оферти
до 15,00 часа на 13.11.2014 г. са постъпили четири оферти, както следва:
1.С вх.№630/13.11.2014 г. в 09.15 часа от „Ауто Италия“ ЕАД, гр. София1592, бул. Христофор Колумб №43.
2.С вх.№631/13.11.2014 г. в 09,15 часа от „ФОРШ“ ЕООД, гр. Шумен , бул.
Мадара 42.
3.С вх.№632/13.11.2014 г. в 12,20 часа от „София Франс Ауто“ АД,
гр.София, бул. Ботевградско шосе 459.
4.С вх.№633/13.11.2014 г. в 12,20 часа от „Автомотор Корпорация“ АД,
гр. Божурище 2227, бул.Европа 157.
При отварянето на офертите присъстваха Радиана Ангелова Димитрова
като пълномощник на „Ауто Италия“ ЕАД и Станислава Иванова Христова като
пълномощник на „София Франс Ауто“ АД.
Всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с
изискванията на чл.35, ал.3 във връзка с ал.1 и ал.2 от ЗОП.

В хипотезата на чл.101 д от ЗОП процедурата може да бъде проведена,
тъй като са подадени четири оферти.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на
тяхното постъпване. Комисията
отвори пликовете на участниците
обяви
ценовите предложения и съответно предложи представител на участник да
подпише ценовите и техническите предложения .
1. „Ауто Италия“ ЕАД, гр. София-1592, бул. Христофор Колумб №43Ценово предложение -предлагана цена за автомобила - 75696 с
вкл.ДДС и 63080 лв. без ДДС.
Присъстващият представителят Станислава Иванова Христова подписа
ценовото и техническото предложение .
2. „ФОРШ“ ЕООД, гр. Шумен , бул. Мадара 42.
Ценово предложение -предлагана цена за автомобила -79078 лв. с ДДС
и 65899 лв. без ДДС. Присъставщият представителят Станислава Иванова
Христова подписа ценовото предложение .
Комисията установи че участникът не е представил техническо
предложение .
3.„София Франс Ауто“ АД, гр.София, бул. Ботевградско шосе 459.
Ценово предложение -предлагана цена за автомобила -76794 лв.с ДДС и
63995 лв. без ДДС.
Присъставщият представителят Радиана Ангелова Димитрова подписа
ценовото и техническото предложение .
4.„Автомотор Корпорация“ АД, гр. Божурище 2227, бул.Европа 157.
Ценово предложение -предлагана цена за автомобила -78718,80 лв.с ДДС и
65599 лв. без ДДС.
Присъставщият представителят Радиана Ангелова Димитрова подписа
ценовото и техническото предложение .
С това приключи публичната част на заседанието след което комисията
продължи в закрито заседание.
Комисията единодушно реши
отстранява от процедурата участника
„ФОРШ“ ЕООД, гр. Шумен , бул. Мадара 42.
Мотиви:
Участникът не е представил техническо предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за наличие на
същите и/или съответствието им с изискванията поставени от
възложителя и установи , както следва:

I. За „Ауто Италия“ ЕАД, гр. София,
комисията констатира, че
участникът е представил всички изискани от Възложителя документи.
Представени са следните документи:
1.Списък на документите.
2.Представяне на участника и подизпълнителя.
3.Удостоверение за вписване в търговския регистър на „Ауто Италия“ ЕАД.
4.Удостоверение за липса на процедура по несъстоятелност и ликвидация на
„Ауто Италия“ ЕАД.
5.Удостоверение за регистрация към НАП на кандидата „Ауто Италия“ ЕАД
6.ЕИК на подизпълнителя ЕТ“Вертикал-Руси Манолов“
7.Удостоверение
Манолов“

за

регистрация

на

подизпълнителя

ЕТ“Вертикал-Руси

8.Удостоверение за вписване в търговския регистър на подизпълнителя
ЕТ“Вертикал-Руси Манолов“.
9.Декларации по чл.47, ал.9 от представители на участника- 3 бр.
10.Декларация по чл.47, ал.9 от представителя на подизпълнителя.
11.Сертификати за международни сертификати:
a. ISO 9001:2008 на кандидата „Ауто Италия“ ЕАД
b. ISO 14001:2004 на кандидата „Ауто Италия“ ЕАД
c. ISO 9001:2008 на подизпълнителя ЕТ“Вертикал-Руси Манолов“
d. ISO 14001:2004 на подизпълнителя ЕТ“Вертикал-Руси Манолов“
12.Декларация за сервизна база.
13.Оторизационно писмо от производителя на автомобила и официален
превод.
14.Европейско типово одобрение на автомобила и официален превод.
15.Декларация за съответствие на автомобила и официален превод.
16.Декларация за използването на подизпълнител.
17.Декларация за съгласие на подизпълнителя за участие.

18.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП- три от участника и една от
подизпълнителя.
19.Декларация за приемане клаузите на договора по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП.
20.Техническо предложение.
21.Таблица за съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
22.Декларации, че предлагания автомобил отговаря на стандартите, изисквани
от Възложителя. По две декларации от участника и подизпълнителя.
23.Сертификати за медицинско оборудване- 6 броя.
24.Декларация за регистрация на автомобила.
25. Отделен плик с ценова оферта.
Комисията след като разгледа техническото предложение на „ Ауто Италия“
ЕАД, гр. София, установи, че същият е посочил гаранционен срок за
автомобила -36 месеца .
Съгласно изискванията в публичната покана и техническата документация
одобрени от възложителя гаранционният срок за автомобила е минимум- 60
месеца.
Имайки впредвид изложеното комисията единодушно реши отстранява
от процедурата участника „Ауто Италия“ ЕАД, гр. София
Мотиви:
Участникът е посочил в техничиското си предложение гаранционен срок за
автомобила -36 месеца

II. За „София Франс Ауто“ АД, гр. София,
комисията констатира, че
участникът е представил всички изискани от Възложителя документи.
Представени са следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
„София Франс Ауто“ АД.
2.Данни за лицето, което прави предложението- представяне на участника,
което включва: посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър,
БУЛСАТ и др.
3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата
документация.
4.Нотариално заверено пълномощно
представлява участника в процедурата.
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5.Документи за техническите възможности и квалификацията на участника,
съгласно ЗОП и настоящата документация:

5.1 заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 на София Франс Ауто
АД с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и
авторемонтна дейност.
5.2 заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 на София Франс
Ауто АД за управление по отношение на околната среда за дейности продажба
и гаранционен сервиз на МПС.
5.3 заверено копие на валиден сертификат за съответствие за предлагания
модел МПС и копие от индивидуалното одобрение на МПС.
5.4 заверено копие на оторизационно писмо, с което производителят на
автомобили, оторизира София Франс Ауто АД да предлага, доставя и извършва
сервизна дейност на санитарни автомобили.
5.5 декларация от София Франс Ауто, че предлаганите от него санитарни
автомобили ще отговарят на изискванията на стандарт EN 1789:2007+А1:2010
или еквивалент.
5.6 декларация от София Франс Ауто АД, че предлаганите санитарни
автомобили отговарят на Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите, съгласно тази
директива или на еквивалентни на тях.
6.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП неизползване на подизпълнител.
7.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл.55,
ал.7 ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.
8.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта
на договора, попълнен образец от настоящата документация.
9.Техническо предложение по образец.
10.Ценово предложение по образец.
Комисията разгледа техническото предложение на участника и установи, че е
изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Участникът е посочил в
техническото предложение гаранционния срок за автомобила 60 /шестдесет
месеца/ ,след доставката, без ограничение на пробега.
IV. II. За Автомотор Корпорация АД, гр. София, комисията констатира, че
участникът е представил всички изискани от Възложителя документи.
Представени са следните документи:
1.Оферта от Автомотор Корпорация АД с ЕИК номер 000275929, в която
декларирал допълнително и следните обстоятелства:
-срок на валидност на офертата
-срок за изпълнение на поръчката
-че автомобилът ще бъде нов, произведен 2014 г.
-че няма да ползваме подизпълнители

е

-че осигуряваме 60/шестдесет/ месеца гаранционно обслужване на МПС и
оборудването при сервизиране в нашата сервизна мрежа.
-мястото на доставка е гр.Разград, ул. Коста Петров
-че линейките отговарят на стандарт EN 1789:2007 и Директива 93/42/ЕЕС на Е
Съвет.
-ще предоставим, всички необходими съпътстващи документи за извършване
на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба №1-45/24.03.2000 г за
регистриране
2.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнен образец- 3 броя.
3.Удостоверение от марката Ситроен за представителство и превод.
4.Оторизационно писмо от фирма МАФ Италия- конструктор на линейки и
оборудване на специални автомобили и превод.
5.Валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват „Търговия с автомобили,
резервни части,аксесоари и авторемонтна дейност“ и списък декларация за
сервизната мрежа с адреси на сервизите.
6.Техническа спецификация на предложения от Участника автомобил.
7.Сертификат за съответствие за базовия тип МПС и превод.
8.Сертификат за Европейско типово одобрение на тип автомобил: М1 за
специални цели и превод като доказателство за съответствие със стандартите,
посочени в Техническата спецификация, а именно: ЕN 1789:2007+А1:2010 или
еквивалент и на Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите съгласно тази
Директива.
9.Ценово предложение в лева без ДДС.
10.Декларация по чл.56 и Проекто – договор.
11.Примерни снимки на линейка и част от санитарния отсек.
Комисията разгледа техническото предложение на участника и установи, че е
изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Участникът е посочил в
техническото предложение гаранционния срок за автомобила 60 /шестдесет
месеца/ ,след доставката, без ограничение на пробега.
Комисията РЕШИ:
Допуска до разглеждане ценовото предложение на следните кандидати:
1. „София Франс Ауто“ АД, гр.София
2. „Автомотор Корпорация“ АД, гр. Божурище
Комисията пристъпи към класиране на ценовите предложения на двамата
кандидати като взе предвид предварително обявения критерий „най – ниска
предложена цена“

Предвид на гореизложеното комисията извърши следното класиране:
I-во място за участника „София Франс Ауто“ АД, гр.София -Предлагана
цена -76794 лв.с ДДС и 63995 лв. без ДДС.
II-ро място за участника „Автомотор Корпорация“ АД, - Предлагана цена 78718,80 лв.с ДДС и 65599 лв. без ДДС.
Комисията приключи работата си на 18.11.2014 г. в 16,30 часа и предлага на
възложителя да утвърди протокола на основание чл.101 г, ал.3 от ЗОП и да
възложи изпълнението на поръчката на класирания на първо място кандидат.

1.Милко Кирилов Стефанов-контрольор- авт. транспорт- / подпис-Закон за
защита на личните данни/

2.Нели Иванова Вълчева- гл. счетоводител- / подпис-Закон за защита на
личните данни/

3.Нергин Хюсеинов Хамдиев- юрист -/ подпис-Закон за защита на личните
данни/

