50685/IK-4549
ПРОТОКОЛ
На, 19.05.2020 година в 13:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН- 109/19.05.2020 г. комисия в състав:
1.
2.

3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
Добрин Колев- Старши Мениджър Транспорт;
Иво Здравков- Транспортен „Координатор";

и резервни членове:

Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
Марияна Братованова - Старши специалист "Снабдяване";
Елена Петкова - Старши специалист "Снабдяване";
Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
Кристина Донева-Старши специалист „Снабдяване";
Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване"
Свилен Габровки - Директор „Логистика и доставки";
Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване";
Елена Петрова - Юрисконсулт;
Силвия Данаилова -Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство";
Борислав Апостолов- GPS Кординатор отдел „Транспорт";
Соня Трифонова - Диспечер отдел „Транспорт
се събра във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
номер на обявата с номер 50685/IK-4549 и предмет „Доставка и поддръжка на нов дизелов мотокар" публикувана обява на
28.04.2020г. и удължена на 14.05.2020г., за да отвори, обяви, разгледа и оцени подадените оферти в съответствие с изискванията
на Обявата.
Комисията получи от председателя списък на участника, подал оферта за участие и пристъпи към отваряне и преглед на подадените
оферти, по реда на постъпването им.
№

Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
Тел.
Email:

1
13.05.2020 г., 13:24 ч.
„Евромаркет кари" АД
ЕИК 131111964
02/9767101
karry@euromarket.bg

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Заличените данни са на основание ЗЗЛД
Стр. 1

50685/IK-4549
Комисията отвори подадената оферта за участие при спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените
поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 97 ал.З от ППЗОП.
На закрити заседания на комисията, проведени считано от 19.05.2020г. комисията разгледа по същество документите, съдържащи
се в офертите на участника, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други изисквания, поставени от
възложителя.
1. След прегледа на подадените документи, комисията на основание чл. 104 ал. 5 от ЗОП, във връзка със заявени от Вас данни
в таблица „Сервизно обслужване", бихме искали да предоставите допълни разяснения.
В таблица „Сервизно обслужване", Участниците попълват и Отстъпка в % от цените на консумативи и резервни части при
извънгаранционно обслужване и ремонт на мотокара - О, както и Отстъпка в % от цените за труд при извънгаранционно
обслужване и ремонт на мотокара - Т, като стойността на отстъпката 0 и отстъпката Т е не по - малко от 10%.
В представената от вас таблица в посочените по-горе позиции е записано „0". От така представената информация, не става
ясно, дали предложената от вас отстъпка се равнява на нашето минимално изискване -10% или няма да прилагате процент
отстъпка за цените на консумативи и резервни части при извънгаранционно обслужване и ремонт на мотокара и цените за
труд при извънгаранционно обслужване и ремонт на мотокара.
Участникът отговори в указания срок че предложения процент е 10%.
Комисията констатира, че участникът „Евромаркет кари" АД отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата
на участника ще бъде оценена.

Комисията извърши оценка на офертата, съответстващи на определените в обявата условия, както следва:

ОЦЕНКА

Участник

„Евромаркет
кари" АД
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Оценяваното ценово
предложение
предложена цена по
показател А от
таблица „Ценово
предложение"
„Доставна цена на 1
брой нов мотокар в
лева без ДДС”

Оценяваното
ценово
предложени
е таблица
Сервизно
обслужване

Най- ниска цена(КО)
се получава по
формулата КО=А+СО

53800,00

3452,36

57 252,36

50685/IK-4549
Въз основа на извършената оценка комисията предлагат на Възложителя класиране на лицата подали оферта
съответстваща на определените в Обявата условия , както следва:
1.

„Евромаркет кари" АД;

Комисията предлага на Възложителя да избере „Евромаркет кари" АД с ЕИК 131111964 за изпълнител и да сключи договор по
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 50685/IK-4549 и
предмет „Доставка и поддръжка на нов дизелов мотокар".
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