
П Р О Т О К О Л

На 13.07.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-431/13.07.2018 г. комисия в състав:
Председател:
1.
О С Н О Е

1.
2.

юва програма";

и рез
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.

капиталови проекти"

15. дирекция";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46441/MR-54 и предмет 
„Ремонтни строително-монтажни работи на сграда Водно стъкло на територията на ПСПВ Бистрица", публикувана на 
27.06.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9077794, и на основание чл. 97 и правилата определени в 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да 
класира участниците.

На заседанието на 13.07.2018 от 14:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, 
съгласно поредността в регистъра, в който са описани офертите при подаването им:
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№ 1 2
Дата и час на подаване: На 12.07.2018 г. в 10:30 часа На 12.07.2018 г. в 12:21 часа

Участник-фирма: „Козирог-95" ЕООД
ЕИК 175222941

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев"
ЕИК 131204831

Тел.: 0722/60739; 0722/88045; 0882 777 577 0896/840 712
Факс: 0722/60739 0722/60967
Имейл: kozirog95@mail.bg ianko_slavchev@abv.bg

Представляван от: Юлиян Иванов Димчев - Управител
Янко Щерьов Славчев - физическо лице - 
търговец

Седалище и адрес на 
управление:

Област София, 2000 община Самоков, ул. 
Христо Максимов № 7

Област София, 2000 община Самоков, ул. 
Христо Максимов № 29

Оценявано предложение на 
участника - клетка „Обща 
стойност без ДДС" - обща 
оферирана стойност без 
непредвидени разходи

123 040,46 лв. без ДДС 93 005,91 лв. без ДДС

№ 3
Дата и час на подаване: На 12.07.2018 г. в 15:59 часа

Участник-фирма: „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
ЕИК 203215490

Тел.: 0898545882
Факс: 02/421 71 99
Имейл: office@Darsec-drouD.ba
Представляван от: Бончо Димов Бонев - Управител
Седалище и адрес на 
управление:

1700 гр. София, район Студентски, ул."21-ви 
век" № 17

Оценявано предложение на 
участника - клетка „Обща 
стойност без ДДС" - обща 
оферирана стойност без 
непредвидени разходи

117 086,89 лв. без ДДС
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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.
На публичното заседание на комисията на 13.07.2018 от 14:00 часа не присъстваха представители от страна на участниците.
При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:

1. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.
2. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

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

На поредица от закрити заседания, комисия в състав Радостина Христова, Виктор Николов и Мила Тошева разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Козирог-95" ЕООД, ЕИК 175222941.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

2. ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", ЕИК 131204831.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

3. „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, ЕИК 203215490.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

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, както следва:

Показател П1 - максимален брой точки 90

№ Участник Оценявано предложение на 
участника - клетка „Обща 
стойност без ДДС" - обща

Средна стойност на 
предложенията на 

останалите

Процентно съотношение на средната 
стойност на останалите предложения 
спрямо проверяваното предложение
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оферирана стойност без 
непредвидени разходи

участници „X" (Х-У)/Х*100

1
„Козирог-95" ЕООД, ЕИК 
175222941 123 040,46 лв. без ДДС 105046.40 -17.13%

2
ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко 
Славчев", ЕИК 131204831 93 005,91 лв. без ДДС 120063.68 22.54%

3
„ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, ЕИК 
203215490 117 086,89 лв. без ДДС 108023.19 -8.39%

Съобразно получените резултати от извършената проверка, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, на 26.07.2018 г. Комисията изиска 
подробна писмена обосновка от посочените по-долу участници за начина на образуване на ценовото им предложение, което е с повече 
от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - обща 
оферирана стойност без непредвидени разходи - клетка „Обща стойност без ДДС" от Ценова таблица. Подробна писмена обосновка бе 
изискана от следния участник:

1. ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", ЕИК 131204831

Съгласно изискването на чл. 72, ал. 1 от ЗОП Комисията предостави пет-дневен срок, от получаване на искането, за представяне на 
подробна писмена обосновка от участниците.

След изтичане на срока за представяне на обосновката, на закрито заседание, комисията разгледа представената от участниците 
подробна писмена обосновка и констатира следното:

1. ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", ЕИК 131204831 е представил в срок писмена обосновка - на 27.07.2018 г., в деловодството 
на възложителя.

Участникът е представил подробна писмена обосновка с описано в 6 точки изложение за начина на образуване на ценовото му 
предложение в клетка „Обща стойност без ДДС" - обща оферирана стойност без непредвидени разходи от Ценова таблица. В 
приложената обосновка Участникът е описал начина за формиране на единичните цени от количествено-стойностната сметка: посочил 
е часовата ставка, с която работи фирмата и по която се извършва заплащането на работниците; посочил е в проценти допълнителни 
разходи за труд, доставно-складови разходи, позовал се е на благоприятни условия във връзка с цените на предлаганите за влагане 
материали с посочване на конкретни договори; дал е информация за планираната печалба.

Съобразно посочените в писмената обосновка обстоятелства Комисията приема обосновката, тъй като тя отговаря на чл.72, ал. 2, т. 1 и 
2 от ЗОП, включително се отнася до особености на строителния метод, наличие на изключително благоприятни условия за участника за 
изпълнението на строителството, практика на икономичност на изпълнението и други.
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Комисията извърши оценка на офертите съответстващи на определените в обявата услозия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно 
описаната в обявата методика за оценка.

№ Наименование на участника, предложил офертата Оценявано предложение на участника - клетка „Обща стойност без ДДС" - 
обща оферирана стойност без непредвидени разходи

1 . „Козирог-95" ЕООД, ЕИК 175222941 123 040,46 лв. без ДДС
2. ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", ЕИК 131204831 93 005,91 лв. без ДДС
3. „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, ЕИК 203215490 117 086,89 лв. без ДДС

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

1. ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", ЕИК 131204831
2. „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, ЕИК 203215490
3. „Козирог-95" ЕООД, ЕИК 175222941

Комисията предлага на Възложителя да избере:
1. ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", ЕИК 131204831 за изпълнител на „Ремонтни строително-монтажни работи на сграда Водно стъкло на 
територията на ПСПВ Бистрица".

Работата на Комисията завърши на МШ1* с подписване на настоящия протокол.

Утвърждава^ нас|гоящи%^^Тркол '■

Вас
Изпълнителен дирен 
"Софийска вода" АД
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