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П Р О Т О К О Л

На 25.10.2018 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-655/25.10.2018 г. комисия в състав:

се събра Във връзка с обява за събиране на оферти - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46862/Н2-4472 и 
предмет Доставка на бандажни колела за утаители, публикувана на 17.10.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под Ю 
номер 9082000, и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и 
да класира участниците.

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 на ценовите предложения на подадените от 
участниците оферти за участие в процедурата, по реда на постъпването им съгласно входящия регистър:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 23.10.2018 г. в 09:30 часа на 24.10.2018 г. в 11:37 часа
Участник- фирма: „Сънрайз-Н" ЕООД, ЕИК 200153546 „ИНРА 22" ЕООД, ЕИК 160085942
Седалище и адрес на 
управление: гр. Велики Преслав 9850, ул. „Хан Крум" №14 гр. Пловдив 4023, ж. к. „Тракия", бл. 106, вх. А, 

ет. 5, ап. 23
Тел.: 0899 837537 032 942495
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Факс: Не е посочен 032 942496
Имейл: пес1ге1.па1тоу(ауа110о.сот П2екоуа@тга2 2 .сот
Представляван от: Недрет Наимов - Управител Надка Зекова - Управител

Адрес за кореспонденция: гр. Шумен 9700, ул. „Панайот Волов" №10, ет.2, 
офис 6

гр. Пловдив 4003, ул. „Васил Левски", №105

№ 3
Дата и час на подаване: на 24.10.2018 г. в 13:22 часа
Участник- фирма: „ТРЕГА" ООД, ЕИК 115034543
Седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив 4002, ул. „Атон" №20

Тел.: 032 671111
Факс: 032 670888
Имейл: 1геаа@о1оу.пе1
Представляван от: Трендафил Брашнаров - Управител

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе", Пресечка 
с Околовръстен път

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците. 

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

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

На поредица от закрити заседания, комисия в състав ; разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Сънрайз-Н" ЕООД

1.1. С писмо от 13.11.2018 г. комисията извърши проверка на заявени от участника „Сънрайз-Н" ЕООД данни в офертата си, като 
изпратеното писмо бе със следното съдържание:
„Кой е производител на предлаганите вт.1, 2 и 3 от Ценовата таблица колелета.".
Комисията предостави срок от 5 работни дни за представяне на писменото разяснение или допълнителни доказателства за данните, 
посочени в офертата на участника - от получаване на писмото.
Участникът „Сънрайз-Н" ЕООД представи писменото разяснение - „Декларация за съответствие", в посочения срок, като в него 
посочва, че „Доставените колела за утаители ще съответстват по качество и технически размери на описаните в Техническото 
предложение по настоящия търг. В подкрепа на настоящата декларация прилагам оригинално писмо от Топл/едде СтВН  & СО.КС (на 
английски език) с посочен производител на колела Вулколан - Р.аег Воде! - НатЬигд - Сегтапу". Комисията прие така представените
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разяснения и счете, че всички предлагани от участника колелета са от гореописания производител и отговарят на техническите 
изисквания на възложителя.
След прегледа на представените документи, комисията констатира че, участникът е представил всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.

2. „ИНРА 22" ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира че, участникът е представил всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.

3. „ТРЕГА" ООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира че, участникът е представил всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши проверка за наличието на основание за прилагане на чл. 72, ал. 1 от ЗОП относно необичайно благоприятни 
оферти, по отношение на оценяваните ценови предложения на участниците, а именно на сумите в клетка „Общо" от Ценовата таблица 
на всеки от участниците, която е сбор от посочените от участника стойности в колона „Единична цена, лева, без ДДС за 1 брой", както 
следва:

№ Участник Оценявано предложение 
У - сума в клетка 
„Общо" от Ценова 
таблица, която е сбор от 
посочените от участника 
стойности в колона 
„Единична цена, лева, 
без ДДС за 1 брой"

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- 
У)/Х, 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

У-оценявано предложение на проверявания 
участник

1 „Сънрайз-Н"
ЕООД 4609 7020.5 34.35%

3 „ИНРА 22" ЕООД 5522 6564 15.87%
2 „ТРЕГА" ООД 8519 5065.5 -68.18%

Съобразно получените резултати от проверката, с писмо от 28.11.2016 г., комисията изиска подробна писмена обосновка от участника 
„Сънрайз-Н" ЕООД за начина на образуването на ценовото му предложение, което подлежи на оценяване, и което е с повече от 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Комисията 
предостави 5-дневен срок от получаване на искането за представяне на подробната писмена обосновка - до 16:30 часа на 05.12.2018 
година.
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След изтичането на срока за представяне на обосновка, на закрито заседание, комисията разгледа представеният от участника отговор 
на искането за писмена обосновка и направи следните констатации:
1. Участникът „Сънрайз-Н" ЕООД е представил в срок отговор на искането за писмена обосновка - на 05.12.2018 г., в 12:34 часа, по 
куриер. В представената обосновка участникът е посочил следните обстоятелства, както следва:
„Ценообразуването в Ценова таблица - бандажни колела се образува съгласно обичайните производствени и търговски практики. 
Начисляват се всички разходи свързани с производството на колелата, дистрибуцията и транспортирането им до съответния адрес на 
клиента в България.
Към 2018 година цените на бандажните колела с покритие Вулколан \/ЦАР-415-150-В1б0, \/ЦА5-б00-150-160-Р70, УЦА5-500-140-140- 
Р60-РЕ1М, претърпяха известно увеличение / между 15 и 30 % /, видно от таблицата по-долу:
Таблица.
Цените от 2016 година са реално доставени до Софийска вода АД по ф-ри № 495 / 14.01.2016, № 518 / 01.04.2016, съгласно Договор 
№ 6305 / 13.08.2014 / Ком № 42042687 / 36602 / 5Р-1724 /
За колела ф 415 мм., налични на склад в Германия, ползвате допълнителна отстъпка и по този начин цената е по-ниска от предходните 
доставки.
Относно колела позиции 4 и 5 от Ценовата таблица ЕСК-250-50-60-К25 - П е т  по. 0045584, 56К-250-60-75-С25 - П ет  по. 0013321, 
стандартни артикули от каталога на Торвегге Германия. Ценообразуването е по обичайния начин, като надценките са минимални. 
Цените на всички артикули от каталога са определени отТошедде СтЬН & Со. КС.
Сънрайз-Н ЕООД, като дистрибутор за България извършва в по голямата си част доставки по поръчки директно от завода в Германия до 
място посочено от клиента, при което отпада нуждата от поддържане на голяма складова наличност в България.
Така също не се поддържа голяма складова база и персонал, което води до минимизиране на разходите по дистрибутиране на 
продуктите.
Договорената отстъпка между Сънрайз-Н ЕООД и Тотедде СтЬН & Со. КС е напълно достатъчна за покриването на минималните 
разходи по доставка".

Съобразно посочените в писмената обосновка обективни обстоятелства Комисията приема обосновката, тъй като тя съответства на 
изискванията на чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно икономически особености на предоставяните услуги при изпълнение на 
обществената поръчка и наличие на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите.

Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, 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 - сума в клетка „Общо” от Ценова таблица, която е сбор от 
посочените от участника стойности в колона „Единична цена, лева, без ДДС за 1 брой"

1 „Сънрайз-Н" ЕООД 4609.00
2 „ИНРА 22" ЕООД 5522.00
3 „ТРЕГА" ООД 8519.00

Въз основа на извършената оценка комиеилта предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, съответстващи на 
определените в Обявата условия, кактб слеява:
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1. „Сънрайз-Н" ЕООД.
2. „ИНРА 22" ЕООД.
3. „ТРЕГА" ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „Сънрайз-Н" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав 9850, ул. „Хан Крум" №14, представлявано от Недрет 
Наимов - Управител за изпълнител на Доставка на бандажни колела за утаители.

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.

>токол:

Васил ТреЧеб 
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД

1 & 1 Ъ с
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