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ПРОТОКОЛ
Ha 27.08.2019 година в 15:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-201/27.08.2019 г. комисия в състав:
Председател:
■ Старши специалист „Снабдяване“;
1)
основни членове:
Експерт Безопасност и здраве при работа
2)
- Мениджър „Управление и контрол на договори“
3)
резервни членове:
- Директор Е и П
4)
рянова - Ст. Мениджър „Безопасност и здраве при работа“;
5)
шкова -Ръководител отдел „Проектиране“
6)
i - Старши специалист „Снабдяване“;
7)
арши специалист "Снабдяване";
8)
- Старши специалист „Снабдяване“;
9)
ши специалист „Снабдяване“;
10)
- Старши специалист „Снабдяване“;
П)
арши специалист „Снабдяване“;
12)
i Мениджър „Снабдяване“;
13)3
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 49126/МВ-832 „Полагане на хоризонтална пътна
маркировка на обекти на „Софийска вода“ АД, публикувана на 13.08.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9091374,
и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.
На публичното заседание на комисията на 27.08.2019 година в 15:00 часа не присъстваха участници или техни упълномощени представители.
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП ичл. 51, ал. 8 - 1 0 и 1 3 , във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
Председателят на комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от
участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:
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Участник- фирма:

1
на 26.08.2019 г. в 12:19 часа
„Инмат София“ ЕООД,
ЕИК 203093410

Седалище и адрес на управление:

п.к. 1806,с. Горни Богров Хан Богров № 13

Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:

0888 001 017
не е посочен
in.mat@abv.bg
Йордан Станимиров Кълвачев -Управител

Адрес за кореспонденция:

п.к. 1806,с. Горни Богров Хан Богров № 13

Ценово предложение:
№
Дата и час на подаване:

Общо: 341,50 лв. без ДДС
3
на 26.08.2019 в 14:54 часа
„Ем Ти Ай“ ЕООД,
ЕИК 202942565
гр. Пловдив, жк Тракия, бл.95 А, вх. Б, ет. 1
0887 590 054
не е посочен
mticonsulting@abv.bg
Лазар Стоянов Ранджев - Управител
гр. Пловдив, жк Тракия, бл.95 А, вх. Б, ет.1
Общо: 376,65 лв. без ДДС

№
Дата и час на подаване:

Участник- фирма:
Седалище и адрес на управление:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:
Адрес за кореспонденция:
Оферирана цена

2
на 26.08.2019 г. в 14:23 часа
„Луксор -2009“ ЕООД,
ЕИК 200643685
гр. София, ж.к. Младост 4,бул. А. Малинов
№ 85,ет.2, ап. 3
0886 607 728
не е посочен
Luxor2009@abv.ba
Борис Стоев Евтимов
- Управител
гр. София, ж.к. Младост 4,бул. А. Малинов
№ 85,ет.2, ап. 3
Общо: 364,90 лв. без ДДС

1. Участник Инмат София“ ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в
плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.
2. Участник „Луксор -2009“ ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в
плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.
3. Участник „Ем Ти Ай“ ЕООД, - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в
плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
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На поредица от закрити заседания, считано от 27.08.2019 год., комисията разгледа по същ-ство подадените документи в офертите за участие, с
цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
4. Участник „Инмат София“ ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на
изискванията на Възложителя.
5. Участник „Луксор -2009“ ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.
5.1.
Съгласно изискванията в т.1,14 от инструкциите ,,Документи от предложението на Участника, които са на чужд език, се прилагат
заедно със заверен от Участника превод на български език“. Представените от участника Информационни листове за безопасност на
химичните вещества и смеси, които ще се ползват при изпълнение на поръчката, нямат заверен превод на български език.
5.2.

Съгласно изискванията в т.3,15 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа ,.Декларация за оглед на
обектите, предмет на договора, подписана двустранно от представител на Участника и на Възложителя. В офертата си участникът не е
представил изисканата декларация.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участника „ Луксор -2009“ ЕООД да бъде отстранен от участие в
обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е представил оферта, която не отговаря
на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.
6. Участник „Ем Ти Ай“ ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.
6.1.
Съгласно изискванията в т.3,10 от инструкциите Участникът трябва да представи Списък на сходни или идентични с предмета на
настоящата поръчка услуги, изпълнени през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти. В офертата си
участникът не е представил Списък на сходни или идентични с предмета на настоящата поръчка услуги, изпълнени през последните три години.
6.1.
Съгласно изискванията в т.3,15 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа Информационен лист за
безопасност на химичните вещества и смеси, които ще се ползват при изпълнение на поръчката“. В офертата си участникът не е
представил изискания Информационен лист за безопасност на химичните вещества и смеси, който ще се ползват при изпълнение на поръчката.
6.2.

Съгласно изискванията в т.3,15 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа ,.Декларация за оглед на
обектите предмет на договора, подписана двустранно от представител на Участника и на Възложителя. В офертата си участникът е
представил декларация за оглед, додписана едностранно от участника.
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С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участника „ Ем Ти Ай“ ЕООД да бъде отстранен от участие в
обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е представил оферта, която не отговаря
на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.
7.

Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на условията за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране
на оферти и приложенията към нея, по критерий „най- ниска цена“ въз основа на следната методика за оценка:

Участникът попълва предлаганата от него единична цена в колона „Ед. цена лева без ДДС за всяка една от позициите в Ценова таблица и клетка
„Общо“ . На оценка подлежи стойност в клетка „Общо“.
ОЦЕНКА
№

Наименование на участника, предложил оферта

1 „Инмат София“ ЕООД
8.

Оценявано предложение на участника
„Общо“ в лв. без ДДС
Цена „Общо“ 341,50 лв. -100 точки

- посочената стойност в клетка

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника, подал оферта, съответстваща на
определените в Обявата условия:

8.1.
„Инмат София“ ЕООД
9.
Комисията предлага на Възложителя да избере:
„Инмат София“ ЕООД , със седалище и адрес на управление п.к. 1806, с. Горни Богров местност Хан Богров № 13, представлявано от Йордан Станимиров Кълвачев Управител за изпълнител по поръчка „Полагане на хоризонтална пътна маркировка на обекти на „Софийска
вода“ АД“
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