Протокол № 1 по процедура ТТ001909
" Софийска в о д а " АД, Со фи я
П Р О Т О К О Л №1
На 20.02.2020 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН -31/20.02.2020 г комисия в състав:

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001909 „Доставка на компютри, преносими
компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти ",
открита с Решение СН-21/29.01.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 29.01.2020 г. под номер
00435-2020-0003, да отвори представените оферти, да оповести съдържанието им и да провери наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри".
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Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи протокола чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете й подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и
чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно
регистъра, в който са описани офертите при подаването им:

02/9609777
02/9609797
sales@ kontrax.bg

2
19.02.2020 г., 16:01 ч.
„С&Т България” ЕООД, ЕИК:831131023
гр. София 1528, Бул."Искърско шосе" No.7,
Търговски център „Европа", сграда 6, ет.З
02/9651710
02/9751600
snt@ snt.com

Николай Йорданов- Представител

Злати Стойчев Петров- Управител
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19.02.2020 г., 16:22 ч.

19.02.2020 г., 16:28 ч.

„ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382

„Глобъл Систем Сълюшън" ООД, ЕИК203460924
гр. София, ул. Акад. Б. Стефанов 1, вх. В, ап. 4

Тел.:

1404 София, ж.к Емил Марков, бл. 246, вх.Г,
ап. 52
02/9617595

Факс:

02/9615381

02/8168266

office@ 3N97.com

m ail@ gss.bg

Николай Илиев, Николай Трендафилов, Иван
Макшутов, Евгени Гергов /заедно и поотделно
- Управители

Детелин Кръстев и Иван Иванов /заедно и
поотделно/ - Управители

№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
Адрес за
кореспонденция:
Тел.:
Факс:

1
19.02.2020 г., 14:51 ч.
„КОНТРАКС” АД, ЕИК 175415627
гр. София, 1113, ж.к. Изток, ул. Тинтява №13

И-мейл:
Представлявана от:
№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
Адрес за
кореспонденция:

И-мейл:
Представлявана от:

02/8168262

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците - Детелин Кръстев - управител,
представляващ „ Глобъл, Систем СълюШън" ООД и Ивайло Йорданов - пълномощник, представляващ „Контракс" АД.
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1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на „КОНТРАКС" АД и констатира, че опаковката съдържа документите по
чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима членове на Комисията подписаха гърба на
техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри.
Комисията предложи на присъстващия представител на „ Глобъл Систем Сълюшън" г-н Детелин Кръстев, да подпише гърба на техническото
предложение, г-н Детелин Кръстев се възползва от това си право.
2. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на „С&Т България" ЕООД и констатира, че опаковката съдържа документите
по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима членове на Комисията подписаха гърба на
техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри.
Комисията предложи на присъстващия представител на „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, г-н Детелин Кръстев и „Контракс" АД, г-н Ивайло
Йорданов да подпишат гърба на техническото предложение. Представителя на „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, г-н Детелин Кръстев се възползва
от това си право.
3. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на „ЗН 97" ООД и констатира, че опаковката съдържа документите по чл.39,
ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима членове на Комисията подписаха гърба на
техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".
Комисията предложи на присъстващия представител на „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, г-н Детелин Кръстев и „Контракс" АД, г-н Ивайло
Йорданов да подпишат гърба на техническото предложение. Представителя на „Контракс" АД, г-н Ивайло Йорданов се възползва от това си право.
4. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на „Глобъл Систем Сълюшън" ООД и констатира, че опаковката съдържа
документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима членове на Комисията
подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри. Комисията предложи на присъстващия представител на
„Контракс" АД, г-н Ивайло Йорданов да подпише гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри. Представителят се
възползва от това си право.
Поради установен лек отвор в ъгъла на плик „Предлагани ценови параметри” през който макар да не е възможно да се види каквато и да било
информация от ценовата оферта на участника, комисията взе решение да облепи отвора. Трима от членовете й се подписаха и върху мястото на
облепването. Комисията предложи и на присъстващия представител на Контракс" АД, г-н Ивайло Йорданов да подпише плик „Предлагани ценови
параметри" върху мястото, където бе облепен плика и той се възползва от това си право.
Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията
е отдел „Снабдяване". В тази връзка Председателят връчи документите, свързани с обществената поръчка на представител на отдел „Снабдяване"
за съхранение в посочения отдел.
След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 20.02.2020г. Комисията разгледа по същество документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертите на
Участниците, за съответствие с изискват
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
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След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от„КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627, комисията установи, че информацията в
тях съответства на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от „С&Т България" ЕООД, ЕИК:831131023, комисията установи, че
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от „ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382, комисията установи, че информацията в тях
съответства на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от „Глобъл Систем Сълюшън" ООД, ЕИК203460924, комисията установи, че
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа документите от техническото предложение на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор на Възложителя, ЗОП и ППЗОП и констатира следното:
1. „КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627 е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя.
2. „С&Т България" ЕООД, ЕИК:831131023 е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя.
3. „ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382 е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя.
4. „Глобъл Систем Сълюшън" ООД, ЕИК203460924 е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 10.03.2020 г. от 11:00 ч.
В тази връзка на 04.03.2020г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача от сайта на Възложителя www.sofiyskavoda.bg, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри".
На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците - Детелин Кръстев - управител,
представляващ „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД и Ивайло Йорданов - пълномощник, представляващ „Контракс" АД.
Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри" на участника „КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627 и оповести ценовото му предложение. Трима
от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри".
Комисията предложи на присъстващия представител на „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, г-н Детелин Кръстев да подпише ценовото предложение, и
той се възползва от това си право.
Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри" на участника „С&Т България" ЕООД, ЕИК831131023 и оповести ценовото му предложение.
Трима от членовете на комисията подпйсаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри".,,
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Комисията предложи на присъстващия представител на „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, г-н Детелин Кръстев и „Контракс" АД, г-н Ивайло Йорданов
да подпишат гърба на ценовото предложение и г-н Ивайло Йорданов се възползва от това си право.

Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри" на участника „ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382 и оповести ценовото му предложение. Трима
от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри".
Комисията предложи на присъстващия представител на „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, г-н Детелин Кръстев и „Контракс" АД, г-н Ивайло Йорданов
да подпишат гърба на ценовото предложение, и г-н Детелин Кръстев се възползва от това си право.
Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри" на участника „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, ЕИК203460924 и оповести ценовото му
предложение . Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри".
Комисията предложи на присъстващия представител на „Контракс" АД, г-н Ивайло Йорданов да подпише гърба на ценовото предложение и той се
възползва от това си право.
С извършване на описаните по-горе действия, публичната част от заседанието на комисията приключи.
На следващи свои заседания комисията прегледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира следното:
1.

Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627 и
констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

2.

Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „С&Т България" ЕООД, ЕИК 831131023 и
констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

3.

Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382 и констатира,
че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

4.

Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД,
ЕИК203460924 и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

I

/

Г\

Ком»

<
Ai

Стр.5

U

(/

Информацията
Н и ко лчева е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

I

Протокол № 1 по процедура ТГ001909

Комисията извърши проверка на ценовите предложения, отговарящи на изискванията на Възложителя, с оглед прилагане на разпоредбите на чл. 72,
ал. 1 отЗОП за необичайно благоприятни оферти.

изчисления
средна
стойност
съгласно
на
чл.72
подлежаща
(20%)
на оценка останалите
СТОЙНОСТ

Участник
1 „КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627
2 „С&Т България" ЕООД, ЕИК:831131023
3 „ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382
„ Глобъл Систем Сълюшън" ООД,
4 ЕИК203460924

83 588.76

96935.06

14 %

96 044.20

92783.25

-4 %

110 485.08

87969.62

- 26 %

84 275.90

96706.01

13 %

След извършените изчисления комисията установи, че няма основание за изискване на обосновка по чл. 72 ал. 1.
Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които отговарят на изискванията на документацията на участие и ЗОП, по
методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критерии за възлагане „ най-ниска цена", както следва:
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Участник

„КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627
„ Глобъл Систем Сълюшън" ООД,
ЕИК203460924
„С&Т България" ЕООД, ЕИК:831131023
„ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382
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Брой точки максимум 100 точки

Стойност клетка „Общо" от таблица Ценово
предложение от Раздел Б „Цени и данни".
Клетка „Общо" е сбор от всички клетки
„Единична цена (лв. без ДДС).
83 588.76
84 275.90

100.00
99.18

96 044.20
110 485.08

87.03
75.66

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя, класиране на участниците, чиито предложения отговарят на обявените от
Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:
1. „КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627, адрес: гр. София, 1113, ж.к. Изток, ул. Тинтява №13, представлявано от Николай Йорданов- представител.
2. „ Глобъл Систем Сълюшън" ООД, ЕИК203460924, адрес: гр. София, ул. Акад. Б. Стефанов 1, вх. В, ап. 4, представлявано от Детелин Кръстев и
Иван Иванов /заедно и поотделно/ - Управители
3. „С&Т България" ЕООД, ЕИК:831131023, адрес: гр. София 1528, Бул."Искърско шосе" No.7, Търговски център „Европа", сграда 6, ет.З,
представлявано от Злати Стойчев Петров- Управител.
4. „ ЗН 97" ООД, ЕИК 121531382, адрес: 1404 София, ж.к Емил Марков, бл. 246, вх.Г, ап. 52, представлявано от Николай Илиев, Николай
Трендафилов, Иван Макшутов, Евгени Гергов /заедно и поотделно - Управители
Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за „Доставка на компютри, преносими компютри,
монитори, компютърна периферия и компоненти " с класирания на първо място участник „КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627, адрес: гр. София, 1113,
ж.к. Изток, ул. Тинтява N913, представлявано от Николай Йорданов- представител.
Работат

Комисия:

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Протокол № 1 по процедура ТТ001909
Настоящият протокол отразява изцяло работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за
участие в настоящата процедура, протоколът е окончателен и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл.106
от Закона за обществените поръчки.

Yi

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
И Регламент (ЕС) 2016/679
В,

!
КОМИСИ!

Анна

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
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