ПРОТОКОЛ
На 30.11.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-724/30.11.2018 г. комисия в състав:
Председател:
ектро КИП и А";
разработване на проекти";
ане";

Заличена информация по ЗЗЛД.

и поддръжка";
ромеханична поддръжка";
ноподдръжка" - Юг;
и контрол на договори";
;н офис и Контрол"
а не";
ване";
яване";
„Снабдяване";
:набдяване";
„Снабдяване";
набдяване";

апиталовите разходи";
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46837/MR-80 и предмет
„Доставка на непрекъсваеми захранвания (UPS) и батерии", публикувана на 22.11.2018 г. в Регистъра за обществени
поръчки към АОП под ID номер 9083408, и на основание чл. 97 и правилата определени в Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП), да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.
На заседанието на 30.11.2018 от 14:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците,
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване,
съгласно поредността в регистъра, в който са описани офертите при подаването им;
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№
Дата и час на подаване:
Участник-фирма:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:
Седалище и адрес на
управление:
№
Дата и час на подаване:

1
На 29.11.2018 г. в 12:18 часа
„Инсист сервиз" АД
ЕИК 131029588
02/872 23 33; 02/971 37 19
02/971 10 58
off iсе @ i nsyst- se rv ice.co m
Мариана Димитрова Петрова - Изпълнителен
директор
1517 София, кв. Суха река, ул. Тинтява №9

1278 София, район Изгрев, ул."Апостол
Карамитев" №7

3

Тел.:
Факс:
Имейл:

На 29.11.2018 г. в 15:59 часа
„МИВ ИНЖЕНЕРИНГ' ООД
ЕИК 200419979
02/422 52 54
02/426 19 92
office@mivengineering.com

Представляван от:

Владимир Александров Николов - Управител

Седалище и адрес на
управление:

гр. София, район Подуяне, ул."Златоструй" №
18

Участник-фирма:

2
На 29.11.2018 г. в 15:32 часа
„Стратекс" ООД
ЕИК 121377240
02/806 64 40; 02/806 64 30
02/9621299
off ice@St ratexPowe r. co m
Михаил Георгиев Янков - Управител

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията на 30.11.2018 от 14:00 часа присъства следният представител от страна на участниците:
Мариана Петрова, Изпълнителен директор на „Инсист сервиз" АД.
При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, Комисията извърши следните действия:
1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588.
•
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото
предложение на подадената от участника оферта - На оценка подлежи стойността в клетка „Обща стойност на Ценова таблица" от
ценовата таблица. Общата стойност на Ценовата таблица не формира стойността на договора и ще бъде използвана само за целите на
оценката:
Обща стойност на Ценова таблица е 274 890,00 лв. без ДДС.
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•
Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения. Комисията не предложи на представителя
на участниците да подпише документите, тъй като е представител на „Инсист сервиз" АД.
2. „Стратекс" ООД, ЕИК 121377240.
•
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото
предложение на подадената от участника оферта - На оценка подлежи стойността в клетка „Обща стойност на Ценова таблица" от
ценовата таблица. Общата стойност на Ценовата таблица не формира стойността на договора и ще бъде използвана само за целите на
оценката:
Обща стойност на Ценова таблица е 366 078,00 лв. без ДДС.
•
Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения. Комисията предложи на представителя на
„Инсист сервиз" АД да подпише документите и тя не упражни своето право.
3. „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК 200419979.
•
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото
предложение на подадената от участника оферта - На оценка подлежи стойността в клетка „Обща стойност на Ценова таблица" от
ценовата таблица. Общата стойност на Ценовата таблица не формира стойността на договора и ще бъде използвана само за целите на
оценката:
Обща стойност на Ценова таблица е 345 647,00 лв. без ДДС.
•
Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения. Комисията предложи на представителя на
„Инсист сервиз" АД да подпише документите и тя упражни своето право като подписа ценовото предложение на участника.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Заличена информация по ЗЗЛД.

На поредица от закрити заседания, комисия в съста
з по същество
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от възложителя:
1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588.
След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
обявата и ЗОП.
2. „Стратекс" ООД, ЕИК 121377240.
След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
обявата и ЗОП.
3. „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК 200419979.
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След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
обявата и ЗОП.
Комисията извърши проверка на предложенията, с оглед прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП за изискване на писмена
обосновка относно ценовото предложение на съответния участник, както следва:

№

Участник

1 „Инсист сервиз" АД
2 „Стратекс" ООД
3 „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ' ООД

Оценявано предложение на
Средна стойност на
участника - предложена цена
предложенията на
в клетка „Обща стойност на
останалите
Ценова таблица" в Ценовата
участници „X"
таблица
274 890,00 лв. без ДДС
355862.50
366 078,00 лв. без ДДС
310268.50
345 647,00 лв. без ДДС
320484.00

Процентно съотношение на средната
стойност на останалите предложения
спрямо проверяваното предложение
(X-Y)/X*100
22.75%
-17.99%
-7.85%

Съобразно получените резултати от извършената проверка, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, на 03.01.2019 г. Комисията изиска
подробна писмена обосновка от посочените по-долу участници за начина на образуване на ценовото им предложение, което е с повече
от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка предложена цена в клетка „Обща стойност на Ценова таблица" в Ценовата таблица. Подробна писмена обосновка бе изискана от
следния участник:
1.

„Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588

Съгласно изискването на чл. 72, ал. 1 от ЗОП Комисията предостави пет-дневен срок, от получаване на искането, за представяне на
подробна писмена обосновка от участниците.
След изтичане на срока за представяне на обосновката, на закрито заседание, комисията разгледа представената от участниците
подробна писмена обосновка и констатира следното:
1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588 е представил в срок писмена обосновка - на 07.01.2019 г., 15:40 часа в деловодството
на възложителя.
Участникът е представил подробна писмена обосновка с подробно описани обективни обстоятелства по чл.72, ал.2 от ЗОП. Участникът
подробно е разписал формирането на цените в таблицата, формирането на единичните цени, представил е дълъг списък на клиенти,
както държавни институции, така и корпоративни клиенти. Във връзка с чл.72, ал.2 от ЗОП Участникът е описал механизма за избиране
на възможно най-благоприятно техническо решение, като е посочил производителите и партньорите, с които ще работи, позовал се е
на това, че в цените е заложен минимален марж и минимални разходи за изпълнение. Участникът е посочил и изключително
благоприятното условие, че работи с директен вносител на акумулаторни батерии и притежава изключителни права за продажба на
марката в България. Във връзка с чл.72, ал.4 от ЗОП, Участникът е декларирал, че ще спазва нормите и правилата, свързани с
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опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение №10 към ЗОП. Във връзка с чл.72, ал. 5 от
ЗОП, Участникът е декларирал, че няма да получи държавна помощ и такава не е калкулирана при изчисляването на цените в
офертата.
Съобразно посочените в писмената обосновка обстоятелства Комисията приема обосновката, тъй като тя отговаря на чл.72, ал. 2 от
ЗОП, включително се отнася до подходящо избрано техническо решение, наличие на изключително благоприятни условия за участника
за изпълнението на доставките, практика на икономичност и други.
Комисията извърши оценка на офертите съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно
описаната в обявата методика за оценка.______ _________________________________________________________________
№
Наименование на участника, предложил офертата Оценявано предложение на участника - клетка „Обща стойност на Ценова
таблица"
1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588
274 890,00 лв. без ДДС
2. „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ' ООД, ЕИК 200419979
345 647,00 лв. без ДДС
3. „Стратекс" ООД, ЕИК 121377240
366 078,00 лв. без ДДС.
Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, съответстващи на
определените в Обявата условия, както следва:
1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588
2. „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 200419979
3. „Стратекс" ООД, ЕИК 121377240
Комисията предлага на Възложителя да избере:
1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588 за изпълнител на „Доставка на непрекъсваеми захранвания (UPS) и батерии".
Работата на Комисията завърши на

с подписване на настоящия^р^отсгк^л.

Утвърждавам настоящия протокол:

Заличена информация по ЗЗЛД.

Изпълнителен директор
"Софийска вода" АД
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