ДО
Г-Н ДЕЯН ДЪНЕШКИ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

ДОКЛАД
От комисия, назначена със Заповед № РД-15-28/10.08.2018г. на Главния
изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за провеждане на преговори 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”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪНЕШКИ,
В изпълнение на Ваша заповед № РД-15-28/10.08.2018г. приключи своята
работа комисия в състав: ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
Работата на комисията е подробно отразена в Протокол №1 от 10.08.2018г. 14.08.2018г., който се прилага към настоящия доклад, изготвен на основание чл.67,
ал.6 от ППЗОП.
В Протокол №1 от 10.08.2018г.-14.08.2018г., са описани действията по
отваряне на офертата „ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890, преглед и проверка
на техническите и ценови предложения на „ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на участника "ОББ
ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890 – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ
ЗЗЛД. 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 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.
Ценово предложение на участника "ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890:

Поз
1

Наименование
Цена за изпълнение на доставката

Ед. цена в
лева без
ДДС
142991.88

Обща
цена в
лева без
Количество ДДС
714
5
959.90

2

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, сервизен труд и
цените им.
5631.55

5

28
157.75

Направени са разбивки на ценовите компоненти, съгласно изискванията на
възложителя подробно в приложеното Ценово предложение.
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 бяха 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 е пристъпила 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.
С оглед горното и на основание чл. 60, ал.1, т. 9 от ППЗОП, комисията прави
следното
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Определяне на изпълнител 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”
участника "ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890.
Приложения: Протокол от работата на комисията.
Комисия:
Председател:
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
Членове:
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

