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На 03.06.2019 година в 09:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-126/03.06.2019 г., комисия в състав; 
Председател:
1.1 “ ‘ “ цяване";
OCh

2. I зодоснабдителни съоръжения и СОЗ";
3.1 е и контрол на договори";
и р
1. I ия и поддръжка";
2. I истване и обеззаразяване на питейни води";
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Снабдяване";
.Снабдяване";
же";
яване";
ване";
/1ст „Снабдяване";

Анна (.алапатииска - старши специалист „Снабдяване",
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 48470/ЕР и предмет Ремонт, 
поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за професионална градинска техника, Обособена позиция 1: 
Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за професионална градинска техника -  Husqvarna, 
STIHL, Hitachi и Raider, Обособена позиция 2: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за косачки 
BCS, публикувана на 15.05.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9088305, удължен срок за подаване на 
оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувано на 28.05.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 
9088626 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 за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участниците.
Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което членовете й 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и преглед на 
подадените оферти, по реда нЦ) постъпване^ им.

КОМИСИЯ Стр. 1

I w p i  Г I  | U f l - I V U Ч* I IW LTU

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД



№ 1 2
Дата и час на подаване: на 27.05.2019 г. в 14:18 часа на 31.05.2019 в 10:55 часа
Участник- фирма: „ЦВЕТЕЦ" ЕООД, ЕИК 121540011 „ПРИЗМА -  50” ООД, ЕИК 825367599
Седалище и адрес на 
управление:

гр.София, кв. Витоша, ул. Професор Васил Стоин ЗА гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе № 1

Обособена позиция 1 2
Тел.: 02 8601408; 0888663194; 0878648874 032 279 888
Факс: 02 8601408 032 634 427
Имейл: cvetec.husavarnatffiabv.bg salesPprismaba.com
Представляван от: Пламен Иванов - Управител Николай Анастасов - Управител
Адрес за 
кореспонденция: гр.София, кв. Витоша, ул. Професор Васил Стоин ЗА гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе № 1

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:
• Комисията отвори постъпилите оферти, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.
• Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертата на участника.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 03.06.2019 г., комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за 
участие, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „ЦВЕТЕЦ" ЕООД, участващ за Обособена позиция 1
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
1.1. Участникът не е посочил в Предложението за изпълнение на поръчката обособената позиция, за която е представена офертата. 

Съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 3.1. от Обявата за събиране на оферти, в офертата си участника трябва да 
представи Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя (по образец), с посочване на обособената позиция.

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо изх. №СВ-2457/06.06.2019 г. в срок 
от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението, участникът да представи следните документи:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец 
към Обявата за събиране на оферти), с посочване на обособената позиция.
2. „ПРИЗМА -  50" ООД, участващ за Обособена позиция 2
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.
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След изтичане на определения в писмо изх. №СВ-2457/06.06.2019 г. срок, комисията продължи своята работа, като отвори и разгледа 
представените от участника „ЦВЕТЕЦ" ЕООД допълнителни документи, провери съответствието на техническото предложение с 
изискванията на възложителя и направи следните констатации:
Участникът „ЦВЕТЕЦ" ЕООД е представил в определения от комисията срок документи за отстраняване на констатираните 
несъответствия.
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 продължи своята работа, като разгледа представените ценови предложения от участниците, чиито оферти съответстват на 
определените в обявата условия и прецени, че те отговарят на изискванията на възложителя.
Поради наличието на една допусната оферта за Обособена позиция 1 и една допусната оферта за Обособена позиция 2, не е налице 
основание за проверка на предложенията с оглед прилагане на разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка 
относно ценовите предложения.
След посочените по-горе действия и констатации, Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците за 
съответната обособена позиция, съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена", съобразно условията и методиката, описана 
в документацията за участие.

ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

№
Наименование на 

участника, предложил 
офертата

Предложен % отстъпка 
от резервните части и 

консумативите

Показател
П1

Предложена цена за 1 
сервизен час, в лева 

без ДДС

Показател
п2

Крайна оценка 
КО=П1+П2

1 „ЦВЕТЕЦ" ЕООД б 60 2 40 100

ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗ!ШИЯ 2

№
Наименование на 

участника, предложил 
офертата

Предложена цена за 1 
сервизен час, в лева 

без ДДС

Показател
Пх

Предложение в клетка 
„Общо" от Ценова 

таблица 2, в лева без ДДС

Показател
П2

Крайна оценка 
Ко=П1 + П2

1 „ПРИЗМА - 50" ООД 20 50 2 50 100
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Въз основа на извършената оценка, комисията предлага класиране на участниците, чиито оферти за участие отговарят на 
обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП, по следния начин:

За Обособена позиция 1: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за професионална градинска техника - 
Husqvarna, STIHL, Hitachi и Raider:
1. „ЦВЕТЕЦ" ЕООД, ЕИК 121540011, гр.София, кв. Витоша, ул. Професор Васил Стоин ЗА, представлявано от Пламен Иванов -

За Обособена позиция 2: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за косачки BCS:
1. „ПРИЗМА -  50" ООД, ЕИК 825367599, гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе № 1, представлявано от Николай Анастасов -

На основание горното класиране Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител и подпише договор за: 
Обособена позиция 1: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за професионална градинска техника - 
Husqvarna, STIHL, Hitachi и Raider с „ЦВЕТЕЦ" ЕООД, ЕИК 121540011, гр.София, кв. Витоша, ул. Професор Васил Стоин ЗА, 
представлявано от Пламен Иванов - Управител.

Обособена позиция 2: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за косачки BCS с „ПРИЗМА -  50" ООД, ЕИК 
825367599, гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе № 1, представлявано от Николай Анастасов - Управител.

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.

Управител.

Управител.

Ьск.ил I р еп еь
Изпълнителен ди| 
"Софийска вода"

А
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