ПРОТОКОЛ
На 22.06.2020 година в 15:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-147/22.06.2020 г. комисия в състав:
Председател:
1) Марияна Братованова- Старши специалист „Снабдяване“;
основни членове:
2) Христина Донева-Кирянова- Ст. Мениджър “Безопасност и здраве
3) Марияна Попова - Експерт Безопасност и здраве при работа
и резервни членове:
4) Мария Ширлетова- Мениджър „Управление и контрол на договори“
5) Добрил Митов - Младши Експерт Безопасност и здраве при работа
6) Христа Кадиева - Експерт Безопасност и здраве при работа
7) Раймона Георгиева - Експерт Безопасност и здраве при работа“;
8) Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
9) Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
10) Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“;
11)
Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
12)
Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
13) Кристина Янкова - Старши специалист „Снабдяване“;
14) Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване“;
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 50886-МВ-990 - „Доставка и монтаж на
стационарни анкерни групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012, тип А или еквивалент“, публикувана на
22.05.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9098922, 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 22.06.2020 година в 15:00 часа присъства упълномощен представител на участника Олимп
Предпазни екипировки- Йордан Ташев.
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 и чл. 51, ал. 8 -10 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
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Председателят на комисията, назначена от Възложителят, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на
подадените от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:
№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
Седалище и адрес на управление:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:

1
на 19.06.2020 г. в 09:16 часа
„Алпмастер“ ООД,
ЕИК 112621592
гр. София, п.к. 1142, бул. Васил Левски № 9
0898616113
Не е посочен
alpmasterbg@gmail.com
Владимир Владимиров Каракашов Управител
Тодор Петров Зъбов -Управител

Адрес за кореспонденция:

гр. София, п.к. 1142, бул. Васил Левски № 9

Ценово предложение:

Ценова таблица 1 - 400,00 лв. без ДДС,
Ценова таблица 2 - 150,00 лв. без ДДС

2
на 19.06.2020 г. в 16:19 часа
„Олимп Предпазни екипировки“ ЕООД,
ЕИК 812238031
гр. Бургас, п.к.8000, ул. Фердинандова № 98
02/879 3390, 0885028688
02/9781511
officeop@olympsafety.com
Борил Георгиев Ташев -Управител

гр. София, п.к. 1582 , ул. Полковник Христо
Арнаудов № 11
Ценова таблица 1 - 397,00 лв. без ДДС,
Ценова таблица 2 - 402,00 лв. без ДДС

1. Участник „Алпмастер“ ООД - 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 „Олимп Предпазни екипировки“ 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.
На поредица от закрити заседания, считано от 22.06.2020 год., комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за участие, с
цел да констатират нейното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
4.

Участник „Алпмастер“ ООД След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота или несъответствие
в представената оферта.
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4.1. Представения от участника Единен европейски документ за обществена поръчка(Е. ОП) не е подписан от всички задължени лица по
смисъла на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП. След справка в Търговския регистър комисията констатира, че задължени лица по смисъла на чл.54,
ал.2 и 3 от ЗОП са Владимир Владимиров Каракашев- Управител и Тодор Петров Зъбов - Управител.
4.2. В приложения Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и
професионални способности, т. 6) не са посочени - име и фамилия, образование, професионална квалификация и професионален опит и
притежанието на сертификат/удостоверение за преминато обучение за монтаж и сервиз на осигурителни устройства, в съответствие
с EN795 на минимум двама служители, с компетенции за извършване на монтажа, предмет на обществената поръчка.
4.3. С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо, с изходящ № 1304-1/24.06.2020 год. в
срок от 3 (три) работни дни, от получаване на уведомлението, участникът да представите следните документи:
4.3.1. Попълнен, конвертиран в нередактируем формат, подписан електронно и представен в електронен вид, Единен европейски
документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), подписан от всички задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП. Единния
европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) може да бъде подписан електронно само от едно от задължените лица, в
случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите
задължени лица, като за това бъде представена декларация.
4.3.2. В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 6) да се посочат имената и фамилиите
на минимум двама служители, с компетенции за извършване на монтажа, предмет на обществената поръчка, образованието,
професионалната квалификация и професионалния опит, както и притежанието на сертификат/удостоверение за преминато
обучение за монтаж и сервиз на осигурителни устройства, в съответствие с EN795.
5. След изтичане на определения в писмо № 1304-1/24.06.2020 год. срок, комисията продължи своята работа, като отвори и разгледа
представените от участника допълнителни документи, и направи следните констатации:
Участникът „Алпмастер“ ООД е представил в определения срок документи за отстраняване на констатираните непълноти и
несъответствия.
6. Комисията продължи своята работа, като провери съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя и направи
следните констатации: участникът е представил всички изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят
на изискванията на Възложителя, поставени в обявата и в ЗОП.
7. Участник „Олимп Предпазни екипировки“ ЕООД След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е
представил всички изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя,
поставени в обявата и в ЗОП.
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8. Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „най- ниска цена“ въз
основа на следната методика за оценка:
Показател 1 - „Единична цена за доставка и монтаж на 1 брой стационарна анкерна група“ е максимален брой точки 50.
Участникът попълва предлаганата от него единична цена в колона „Ед. Цена в лева без ДДС в Ценова таблица 1, раздел Б Цени и данни, към
договора.
Участникът с най- ниска стойност, получава 50 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като най-ниската цена се
умножи по 50 и резултатът се раздели на единичната цена, предложена от съответния участник и частното се закръгли до втория знак след
десетичната запетая.
Показател 2 - „Цена за монтиране на допълнителна анкерна група и укрепване, с максимален брой точки 50.
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената стойност в клетка „Общо“, която е сума от „Ед. цена в лева без
ДДС за монтиране на допълнителен анкер“ и „Ед. цена в лева без ДДС за укрепване на анкерна група с допълнителни материали при слаба
основа“ (до втори знак след десетичната запетая), в Ценова таблица 2, раздел Б Цени и данни, към договора.
Участникът, с най - ниска стойност в клетка „Общо“, получава 50 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като найниската стойност в клетка „Общо“ се умножи по 50 и резултатът се раздели на стойността в клетка „Общо“ , предложена от съответния
участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: К=П1+П2. Максималният брой точки на К е 100.
ОЦЕНКА

Оценявано предложение на
Наименование на участника, участника - „ Е д и н и ч н а ц ен а з а
дост авка и м он т аж на 1 брой
предложил оферта
ст ац и он арн а ан керн а гр уп а "

Точки по
показател
П1

400,00
397,00

с т о й н о с т в к л е т к а „ О б щ о “,

Точки по
показател
П2

КО=П1+П2

50,00
18,65

99,62
68,65

коят о е сум а от Е д. цен а в
л е ва б ез Д Ц С за ук р еп ва н е на
а н к е р н а г р у п а с д о п ъ л н и т ел н и

в лв. без ДДС
„Алпмастер“ ООД
„Олимп Предпазни
екипировки“ ЕООД

Оценявано предложение
на участника -

м а т е р и а л и п р и с л а б а о с н о в а ",

49,62
50,00

в лв. без ДДС
150,00
402,00
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9. Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на у четниците, подали оферта, съответстваща на
определените в Обявата условия:
На първо място: „Алпмастер“ ООД
На второ място: „Олимп Предпазни екипировки“ ЕООД
10. Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде пописан договор за „Доставка и
монтаж на стационарни анкерни групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012, тип А или еквивалент“, с
„Алпмастер“ ООД , със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1142, бул. Васил Левски № 9, представлявано Владимир
Владимиров Каракашов и Тодор Петров Зъбов -Управители.

Работата на Комисията завърши на ..

........... ..2020 г. с подписване на наст<
Утвъпжг

отокол:
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