ПРОТОКОЛ № 1
От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за
участие в процедура с рег. № ОП-28-2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с
полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Днес, 10.08.2018г. в 10:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на
„Български пощи“ ЕАД, с адрес: гр.София, п.к. 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1,
бл.31, в изпълнение на Заповед № РД-15-28/10.08.2018г. на Главния изпълнителен директор на
„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет и на основание
чл.103, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.54, ал.1-13 от ППЗОП, започна своята работа комисия в
състав:
Председател:
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
Членове:
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
На основание чл.54, ал.1 от ППЗОП, комисията започна работа след получаване на
списъка с участниците и представените оферти.
В определения краен срок за получаване на оферти 09.08.2018г. до 17.30 часа е
постъпила една оферта:
1. Оферта № 1 от "ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890 с вх. № 1 , за ОП-28-2018,
която е подадена на 09.08.2018г. в 16,45 часа.
След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член на
комисията подписа и представи декларация на основание чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзка с
чл.51, ал.8 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на участника:
 За "ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890 – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП и във връзка с чл.104, ал.2 от ЗОП, комисията
пристъпи към отваряне на опаковката с подадената оферта №1 от "ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД,
ЕИК 831257890.
Комисията установи, че опаковката е с ненарушена цялост, оформена и
представена съобразно изискванията по чл.47, ал.2 от ППЗОП. Комисията пристъпи към
проверка на документите, съдържащи се в подадената оферта за съответствие с условията на
възложителя за техническите изисквания на основание чл.39, ал.3 от ППЗОП.Комисията
разгледа представените документи и констатира, че офертата на участника съдържа
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Комисията разгледа представенето техническо предложение за Оферта № 1 , което е,
както следва:

№

Минимални технически изисквания на Възложителя

Предлагани параметри от
участника с посочване на
конкретна марка, модел,
производител и конкретните
параметри на предложението

Товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона
– 5 броя:
1.Двигател: дизелов с мощност по-голяма от 180 к.с.;
2.Обем на двигателя: от 3,5 л до 4,5 л;
3.Категория: N2;
4.Скоростна кутия: механична с не по-малко 6+1 предавки;
5.Вид гориво: дизел;
6.Стандарт за отработени газове: ЕВРО 6;
7.Основно предаване (колесна формула): 4х2, задно, двойни
задни гуми; блокаж на диференциала;
8.Окачване: предно – ресорно, стабилизатор преден мост; задно
– зависимо; стабилизатор заден мост;
9.Спирачна система: дискови спирачки на предна и задна ос;
10.Брой места: 1+2;
11.Максимално допустима обща маса до 12 000 кг;
12.Полезен товар: най-малко 5 000 кг.
13.Пасажерска кабина: шаси кабина напълно отделена от
товарното пространство; спойлер над кабината; седалка на
водача с въздушно окачване и с регулиране; предпазни колани;
двойна пътническа седалка; борд компютър; сервоусилвател на
волана; ограничител на скоростта; дигитален тахограф;
климатик; подгряване на горивния филтър; електрически
управляеми и отопляеми странични огледала; фарове за мъгла;
странични габаритни светлини; тонирано челно стъкло;
централно заключване; имобилайзер; стерео FM радио; система
за запалване при трудни зимни условия;
14.Товарен фургон: с падащ борд – алуминиев с
товароносимост най-малко 1500 кг.; две задни врати;
светлоотразителни табели; задните врати да позволяват
заключване и пломбиране; капачка на резервоара със
заключване; под от шперплат с дебелина не по-малко от 20 мм;
вътрешни размери на фургона - минимални размери: дължина
5100 мм, ширина 2450 мм, височина 2300 мм.
15.Звукова сигнализация при движение на заден ход;
16.Системи за сигурност:
- антиблокираща система на спирачките – ABS;
- електронна стабилизираща програма – ESP или аналог;
17.Гуми: предна ос – единични, задна ос – сдвоени; 17,5”,
пълноразмерна резервна гума, с включен комплект
инструменти за смяна (крик, ключ и др.).
18.Цвят на автомобилите: кабина бял; фургон бял;
19.Фабрична гаранция на автомобила: не по-малко от 24 месеца
или 200 000 км обща гаранция, което от двете събития настъпи
първо и минимална гаранция от 84 месеца срещу корозия от
завода-производител.
20.Фабрична гаранция на фургон: присъединителна рама,

Товарни
автомобили
с
полезна товароносимост над
3,5 тона – 5 броя Iveco , модел
120EL, производител Iveco
Spa:
1. Двигател: дизелов с мощност
по-голяма от 186 к.с.
2. Обем на двигателя: 4,485 л.
3. Категория: N2;
4. Скоростна кутия: механична
с 6+1 предавки;
5. Вид гориво: дизел;
6. Стандарт за отработени
газове: ЕВРО 6c;
7. Основно предаване (колесна
формула): 4х2, задно, двойни
задни
гуми;
блокаж
на
диференциала;
8. Окачване: предно – ресорно,
стабилизатор преден мост;
задно – зависимо; стабилизатор
заден мост;
9. Спирачна система: дискови
спирачки на предна и задна ос;
10. Брой места: 1+2;
11. Максимално допустима
обща маса 11 900 кг;
12. Полезен товар: 6 000 кг.;
13. Пасажерска кабина: шаси
кабина напълно отделена от
товарното
пространство;
спойлер над кабината; седалка
на водача с въздушно окачване
и с регулиране; предпазни
колани; двойна пътническа
седалка;
борд
компютър;
сервоусилвател на волана;
ограничител на скоростта;
дигитален тахограф; климатик;
подгряване
на
горивния
филтър;
електрически
управляеми
и
отопляеми
странични огледала; фарове за
мъгла; странични габаритни
светлини; тонирано челно
стъкло; централно заключване;

свързващи елементи и падащ заден борд – най-малко 36 имобилайзер; стерео FM радио;
месеца.
система за запалване при
трудни зимни условия;
14. Товарен фургон: с падащ
борд–
алуминиев
с
товароносимост 1500 кг.; две
задни
врати;
светлоотразителни
табели;
задните врати да позволяват
заключване и пломбиране;
капачка на резервоара със
заключване; под от шперплат с
дебелина 21 мм; вътрешни
размери на фургона - дължина
5140 мм, ширина 2460 мм,
височина 2340 мм.
15. Звукова сигнализация при
движение на заден ход;
16. Системи за сигурност:
- антиблокираща система
на спирачките – ABS;
електронна
стабилизираща програма – ESP
или аналог;
17. Гуми: предна ос –
единични, задна ос – сдвоени;
17,5”, пълноразмерна резервна
гума, с включен комплект
инструменти за смяна (крик,
ключ и др.).
18. Цвят на автомобилите:
кабина бял; фургон бял;
19. Фабрична гаранция на
автомобила: не по-малко от 24
месеца или 200 000 км обща
гаранция, което от двете
събития настъпи първо и
минимална гаранция от 84
месеца срещу корозия от
завода-производител.
20. Фабрична гаранция на
фургон: присъединителна рама,
свързващи елементи и падащ
заден борд – най-малко 36
месеца.

В допълнение е представен и списък на сервизните бази на участника.
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника "ОББ
ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД отговаря в пълнота на изискванията, поставени от Възложителя.
Бяха оповестени ценовите параметри и енергийните и емисионни разходи за целия
жизнен цикъл на пътните превозни средства, предложени от участника "ОББ ИНТЕРЛИЙЗ"
ЕАД, ЕИК 831257890 и те са, както следва:

Ценово предложение:

Поз

Наименование

Ед. цена в
лева без
ДДС

Обща цена в
Количество лева без ДДС

Цена за изпълнение на доставката
142991.88
5
714 959.90
Обща цена на гаранционно сервизно
обслужване на един брой автомобил за
периода на гаранцията, съгласно посочени от
производителя на МПС сервизни
интервали/периодично техническо
обслужване/инспекция с приложен подробен
списък на резервните части, консумативи,
5631.55
28 157.75
2
сервизен труд и цените им.
5
Направени са разбивки на ценовите компоненти, съгласно изискванията на
възложителя подробно в приложеното Ценово предложение.
Енергийните и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите
автомобили за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов
лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост
над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД” са:
1

№ показатели за 1 км пробег

стойност на
показателя

(А) - потреблението на
енергия на километър 1. (L/km);

А = 0.148 L/km

количество емисии
въглероден диоксид (CO2)-за
автомобилите, предложени от
2. участника в (kg/km)
0.3740 kg/km

енергийни и
емисионни разходи за
енергийно
целия жизнен цикъл
съдържание на цена на енергия на пътните превозни
горивото (В)
или емисии
средства(€)
ЕР =
0,84€/L x
Дизел - 36 MJ/L€/L
0.148=0.12432
€/km
1 000 000km
=124 320€
LPG газ - 24 MJ/L€/L

0,035
€/kg=0.01309
€/km

количество емисии на азотни
оксиди (NOx) в (g/km) за
автомобилите, предложени от
3. участника
0.1536 g/km

0,0044
€/g=0.0007€/km

количество на емисии на
неметанови въглеводороди
(NMHC) в (g/km) за
автомобилите, предложени от
4. участника

0,001 €/g=0 €/km

0g/km

количество на прахови
частици (РМ) в (g/km) за
автомобилите, предложени от
5. участника
0.0008 g/km

0,087
€/g=0.0001€/km

ЕмР= 0.01389
€/km x 1 000 000
km =13 890€

Представени са, съгласно изискванията на възложителя, ЕЕДОП за участника "ОББ
ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890 и третите лица „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД и
„ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ“ ООД, както и доказателства за изпълнение на декларираните за
последните три години изпълнени доставки, описани в ЕЕДОП: три броя референции за
„ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ“ ООД и референция за добро изпълнение за „БУЛАВТО
БЪЛГАРИЯ“ АД, които са приложени към настоящия протокол.
Не са налични основания за отстраняване на участника, изпълнени са критериите за
подбор, доказателства за които се съдържат в представените ЕЕДОП и други приложени
документи.
На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към провеждане на
преговори, придържайки се точно към първоначално определените условия и изисквания за
изпълнение на поръчката. Участникът заяви, че приема условията в приложения към поканата
проект на договор и потвърди направените в офертата си предложения. Участникът не
направи нови предложения, различни от отразените в офертата си. С оглед наличието на само
един участник в настоящата процедура, Методиката за определяне на комплексната оценка на
офертите не се прилага.
На основание по-горе описаното Комисията реши да предложи на Възложителя да
определи за Изпълнител участника "ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890.
Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, направените
предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното договаряне.
Същият се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.
Настоящият протокол е приключен на 14.08.2018г. в 11:15ч..

Комисия:
1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
3. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
Представители на присъстващите на преговорите:
1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД.
3. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

