
Заличавания на основание ЗЗЛЬ
П Р О Т О К О Л

На 11.04.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-183/11.04.2018 г., комисия в състав 
Председател:
1. Никола Неделчев - Старши мениджър "Електромеханична поддръжка"; 
основни членове:
2. Марио Муташки - Мениджър "Електро и механоподдръжка" - Юг;
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Станислав Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка";
2. Владимир Марков - Ръководител "Енергийни ресурси";
3. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";
4. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
5. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
6. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
7. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
9. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
10. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
11. Мила Тошева - Старши специалист „Снабдяване";
12. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с обява 
„Ремонт на електродвигатели
номер 9074436 и на основание чл. 97 от ППЗОП 
получените оферти и да класира участниците.

за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 
|и от 0,1 до 315 kW", публикувана на 30.03.2018 г. в Регистъра за обществ

и правилата определени в ЗОП

45932/HZ-4364 и предмет 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID 

и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени

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.
Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване 
участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

на ценовите предложения на подадените от

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 10.04.2018 г. в 09:26 часа на 10.04.2018 г. в 09:28 часа
Участник- фирма: „Сейк Електроремонт" ЕООД, ЕИК 203878770 „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООЛ. ЕИК 11 55098П?
Седалище и адрес на 
управление: гр. Перник 2300, ул. „Искър" №7, вх. А, ап. 2 гр. Пловдив 4004, бул. „Ал. Стамболийски" № 34, 

ет. 2, ап. 35
Тел.: 0896 660686 032 962691
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Факс: Не е посочен 032 960440
Имейл: seik elektroremont@abv.ba eltech@abv.ba
Представляван от: Йордан Йорданов - Управител Димитър Андонов - Управител
Адрес за 
кореспонденция:

гр. Перник 2300, ул. „Искър" №7, вх. А, ап. 2
гр. Пловдив 4003, ул. „Георги Бенев" №3, п.к. 91

№ 3 4
Дата и час на подаване: 10.04.2018 г. в 13.22 часа на 10.04.2018 г. в 15:06 часа

Участник- фирма: „Централна енергоремонтна база" ЕАД, ЕИК
831914037 „Гарант Експрес 1990" ООД, ЕИК 204043392

Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1220, ул. „Локомотив" №1 гр. Радомир 2400, ж.к. кв. „Върба", ул. „Райко 

Даскалов" №93
Тел.: 02 8105454 0777 80781
Факс: 02 8327029 0777 80781
Имейл: info@cerb.ba aarantexores@abv.ba
Представляван от: Александър Мавродиев - Изпълнителен директор Георги Джибирски - Управител
Адрес за 
кореспонденция: гр. София 1220, ул. „Локомотив" №1 гр. Радомир 2400, ж.к. кв. „Върба", ул. „Райко 

Даскалов" №93

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците - Марин Маринов - упълномощен 
представител на „Централна енергоремонтна база" ЕАД.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисия в състав Никола Неделчев, Марио Муташки и Христо Зангов разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Сейк Електроремонт" ЕООД - след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

2. „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД - след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

3. „Централна енергоремонтна база" ЕАД - след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

4. „Гарант Експрес 1990" ООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:
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4.1. Участникът не е представил изисканата в т. 3.2 от Обявата „Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец)" от името на 
единия от управителите - Бисер Кирилов - съгласно справка с Търговски регистър - Декларацията за липсата на обстоятелствата по 
чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника - съгласно чл. 54, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки.

4.2. Участникът е представил подписан Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори с Декларация за осигурена техническа 
поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора, но не е представил 
изисканата в т. 3.7 от Обявата „Декларация от участника, че в случай, че бъде определен за изпълнител ще подпише приложеното 
към Проекто-договора Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ", част от текста на която декларация е посочения по-горе 
Формуляр.

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Гарант Експрес 1990" ООД да бъде отстранен от участие 
в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил описаните по-горе и изискани в обявата декларации.

Комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Обявата, по 
отношение на текста от Показатели за оценка от обявата, а именно: „В случай че е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията от участника, комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума" и по 
отношение на ценовото предложение на „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД комисията констатира, че сборът на всички единични цени в колони 
„Единична предложена цена в лв., без ДДС за ремонт" е 21134,00 а не както е посочил участника в ценовото си предложения 21034,00, 
която сума комисията ще използва при оценяване на офертата на участника „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД.

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 и констатира, че за посочените по-долу Обособени позиции са налице 
основанията за прилагане на изискванията на горния чл. 72, ал. 1 от ЗОП, както следва:

№ Участници Оценявано предложение 
Y - сбор на всички 
единични цени в колони 
„Единична предложена 
цена в лв., без ДДС за 
ремонт" и „Единична 
предложена цена в лв., 
без ДДС за авариен 
(спешен) ремонт"

Средна стойност на 
числовите предложения на 
останалите участници X 
(Х1+Х2+...Хп)/п, където:

Процентно съотношение на 
средната стойност на останалите 
предложения спрямо проверяваното 
предложение (X-Y)/X, където

XI, Х2, ... Хп - числови 
предложения на 
останалите участници

Х-средна стойност на числовите 
предложения на останалите 
предложения

п-броят на предложенията 
на останалите участници

Y-оценявано предложение на 
проверявания участник

1 „Сейк Електроремонт" ЕООД 46109.50 117789.5 60.85%
2 „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД 44254.00 118717.25 62.72%
3 „Централна енергоремонтна база" ЕАД 191325.00 45181.75 -323.46%
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Съобразно получените резултати от извършената проверка, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо от 18.04.2018 г. комисията изиска 
подробна писмена обосновка от посочените по-долу участници за начина на образуване на техните ценови предложения, които са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 
Подробни писмени обосновки бяха изискани от следните участници:

1. „Сейк Електроремонт" ЕООД;

2. „ ЕЛ ЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД;

Съгласно изискването на чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията предостави 5-дневен срок, от получаване на искането, за представяне на 
подробните писмени обосновки от участниците.
След изтичане на срока за представяне на обосновките, на закрито заседание, комисията разгледа представените от участниците 
подробни писмени обосновки и констатира следното:

1. Участникът „Сейк Електроремонт" ЕООД е представил в срок писмена обосновка - на 24.04.2018 г., в деловодството на възложителя.

1.1. Участникът е представил подробна писмена обосновка, в която е посочил наличието на изключително благоприятни условия за 
участника за изпълнение на дейностите, предмет на Обявата, като наличие на ежедневен транспорт през територията на София; 
използване на лагери, доставяни от изключителен представител на завода производител на цени, изключително конкурентни на 
пазара; използване на проводник - доставката се извършва от производителя на конкурентни цени и търговски условия, 
благодарение на продължителни и ползотворни взаимоотношения с тях и изградено взаимно доверие; използване на изолационни 
материали - доставят се на място от завода производител, с включени добри за пазара търговски отстъпки; използване на модерно 
и високопроизводително оборудване - в базата си разполагат с бобинажна машина с висок капацитет за навиване и производство 
на бобинажни секции, което съкращава значително времето, разходите за труд за единица изделие и себестойността на ремонта; 
използване на опитен квалифициран персонал - разполага с изключително опитен екип от специалисти, които имат над 30 годишен 
опит в ремонта на електродвигатели, които съкращават времето за дефектовка, пренавиване и изпитване на всеки двигател, което 
намалява значително разходите за труд за единица продукт и така постигат най-добро съотношение качество - цена, като 
стремежът им е да подобрят още тези показатели.

Съобразно посочените в писмената обосновка обстоятелства Комисията приема обосновката, тъй като тя отговаря на чл. 72, ал. 2, т. 2 от 
ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите.

2. Участникът „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД е представил в срок писмена обосновка - на 20.04.2018 г., в деловодството на възложителя.

2.1. Участникът е представил подробна писмена обосновка, в която е посочил наличието на изключително благоприятни условия за 
участника за изпълнение на дейностите, предмет на Обявата, като наличие на по-добри търговски условия от доставчиците им на 
материали, с което са постигнали ефективност при извършването на ремонтите с повишено качество и без рекламации; намаление 
на цените на ремонтите заради комбиниране на транспортни разходи с друг транспорт.

Съобразно посочените в писмената обосновка обстоятелства Комисията приема обосновката, тъй като тя отговаря на чл. 72, ал. 2, т. 2 от 
ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите.
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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 - сбора на всички единични цени в 
колони „Единична предложена цена в лв., без ДДС за ремонт" и „Единична 
предложена цена в лв., без ДДС за авариен (спешен) ремонт"

1 Сейк Електроремонт" ЕООД 46 109,50
2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД 44 254,00
3 Централна енергоремонтна база" ЕАД 191 325,00

Въз основа на извършената оиенка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, съответстващи на 
определените в Обявата условия, както следва:

1. „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД

2. „Сейк Електроремонт" ЕООД

3. Централна енергоремонтна база" ЕАД

Комисията предлага на Възложителя да избере: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, бул. 
„Ап. Стамболийски" № 34, ет. 2, ап. 35, представлявано от Димитър Андонов - Управител за изпълнител на „Ремонт на електродвигатели 
от 0,1 до 315 kW".

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

улиак 
leteau) 
ен директор 
ВОДа" АД
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