
ПРОТОКОЛ №1

На 20.03.2020 г. в 10:00 часа в „Софийска вода" АД, назначена със заповед СН-60/20.03.2020 г., комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Свилен Габровски -  Директор "Логистика и доставки" и членове:
2. Звезделина Борисова - Мениджър Снабдяване;
3. Христо Тодоров -  Експерт Фасилити 
и резервни членове:
1. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър „Правен отдел";
2. Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
4. Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
5. Анелия Петрова -  Юрисконсулт;
6. Елена Петрова -  Юрисконсулт;
7. Петя Иванова -  Юрисконсулт;
8. Елена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване";
9. Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване";
10. Мариана Братованова - Старши специалист "Снабдяване";

се събра за отваряне, разглеждане и оценка на офертите, получени във връзка с процедура на събиране на оферти на стойност 
по чл.20, ал.З от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер 50572/KD-384 и с предмет „Доставка на препарати и средства за 
лична хигиена", публикувана в Портала за обществени поръчки към АОП на 06.03.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към 
АОП под ID номер 9096875 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в Портала 
за обществени поръчки към АОП под номер 9097173 на 16.03.2020 г., и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП.

Комисията получи от Председателя на Комисията списък на участниците, подали оферти и Протокол по чл.48, ал.б от
ППЗОП.

№ 1 № 2

Дата и час на подаване: 16.03.2020 г., 11:15 ч. Дата и час на подаване: 17.03.2020 г., 10:30 ч.
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Участник - фирма: „Транс Ко 04" ЕООД, ЕИК:
131230324 Участник - фирма: „Офис Експрес Сървис" АД, ЕИК:

201380867

Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1784, р-н Младост, бул. 
"Цариградско шосе" №139

Адрес за 
кореспонденция:

гр. Варна 9009, р-н Младост ж.к. 
Западна промишлена зона, Уста 
Кольо Фичето №17

Тел.: +359 2 9766896 Тел.: +359 52 579910;0878605981

Факс: Факс:

Имейл: zop@officel.bg Имейл: zop@offex.bg

Представлявана от: Тончо Иванов Гарушев -Управител Представлявана от: Николай Иванов Нанков -  
Управители

Адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, бул. 
"Цариградско шосе" №139 Адрес на управление:

гр. Варна 9009, р-н Младост ж.к. 
Западна промишлена зона, Уста 
Кольо Фичето №17

№ 3 № 4

Дата и час на подаване: 19.03.2020 г., 8:45 ч. Дата и час на подаване: 19.03.2020 г., 14:00 ч.

Участник - фирма: ЕТ „Вадиас -  В.Димитров", ЕИК: 
030436270 Участник - фирма: „Кукуда Груп" ООД, ЕИК:

200171708

Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 111, р-н Слатина, ул. 
Постоянство №18, бл. 253, вх. В, ет. 
8, ап. 51

Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1517, ул. „Бесарабия", 
№108,

Тел.: +359 28702465 Тел.: 070015508

Факс: +359 28702465 Факс: 02 8472204

Имейл: wadiasparuhov@mail.bg Имейл: office@cleanjob.bg
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Представлявана от: Васил Димитров Аспарухов -  ФЛ- 
търговец Представлявана от: Веселин Пецанов и Красимира 

Кименова - Управители

Адрес на управление:
гр. София 111, р-н Слатина, ул. 
Постоянство №18, бл. 253, вх. В, ет. 
8, ап. 51

Адрес на управление:
гр. София 1345, р-н Илинден ж.к. 
Захарна фабрика, бл. 63, вх. В, ет. 
6, ап. 54

№ 5

Дата и час на подаване: 19.03.2020 г., 14:12 ч.

Участник - фирма: „ТОП ЕЛАНА" ООД, ЕИК: 
131555677

Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1505, ул. „Ситняково" 
№39А

Тел.: +359 29430565

Факс: +359 29433216

Имейл: topelana@abv.bg

Представлявана от: Елена Пилософ - Управител

Адрес на управление: гр. София 1164, ул. „Г.С.Раковски" 
№145А, ет.З, ап.14

Всеки член от Комисията, назначена от Възложителя, подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал. 8, 9 и 13, във връзка 
с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП

При спазване на съответните изисквания посочени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 
и като извърши действията, посочени в чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне и преглед на получените оферти, 
по реда на тяхното подаване:
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1. „Транс Ко 04" ЕООД -  Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото му предложение. Трима членове 
на Комисията подписаха техническото и ценовото предложение.

2. „Офис Експрес Сьрвис" АД -  Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото му предложение. Трима 
членове на Комисията подписаха техническото и ценовото предложение.

3. ЕТ „Вадиас -  В.Димитров" -  Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото му предложение. Трима 
членове на Комисията подписаха техническото и ценовото предложение.

4. „Кукуда Груп" ООД -  Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото му предложение. Трима членове 
на Комисията подписаха техническото и ценовото предложение.

5. „ТОП ЕЛАНА" ООД -  Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото му предложение. Трима членове 
на Комисията подписаха техническото и ценовото предложение.
След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
На поредица закрити заседания, Комисията разгледа по същество документите, съдържащи се в офертите на участниците и 
направи следните констатации:

- Представените от Участника „Транс Ко 04" ЕООД документи, отговарят на обявените изисквания, посочени в Обявата за 
събиране на оферти и приложенията към нея. Участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на и за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика под №287/30.03.2015 г.

- Участникът „Офис Експрес Сьрвис" АД не е регистриран като специализирано предприятия или кооперации на и за хора с 
увреждания. Представените от участника документи, отговарят на обявените изисквания, посочени в Обявата за събиране на 
оферти и приложенията към нея. Участникът

- Участникът ЕТ „Вадиас -  В.Димитров” е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора 
с увреждания към Министерство на труда и социалната политика под №593/22.07.2019 г. Представените от участника 
документи, отговарят на обявените изисквания, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.

- Представените от Участника „Кукуда Груп" ООД документи, отговарят на обявените изисквания, посочени в Обявата за 
събиране на оферти и приложенията към нея. Участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на и за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика под №534/06.04.2016 г.

- Представените от Участника „ТОП ЕЛАНА" ООД документи, отговарят на обявените изисквания, посочени в Обявата за 
събиране на оферти и приложенията към нея. Участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на и за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика под №269/12.03.2015 г.
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Съгласно посоченото в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП, същата е запазена по реда на 
чл.12.ал.1, т.1 и е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или на кооперации на хора с увреждания или за 
стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно 
положение.

Съгласно чл.81, ал.2 от ППЗОП, когато в процедурата за възлагане на запазена поръчка са подадени оферти както от лица за 
които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат оферти на лицата, за които поръчката е запазена.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския регистър по ЕИК на участниците, както и 
в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, воден от Агенцията за хора с увреждания -  с 
оглед идентифициране реда на разглеждане на офертите за участие и установи, че „Транс Ко 04" ЕООД, „Кукуда Груп" ООД и 
„ТОП ЕЛАНА" ООД съответстват на условията на чл.12, ал.5 и ал.б от ЗОП.

Съгласно чл.81, ал.2 от ППЗОП, офертите на лица, за които поръчката не е запазена се разглеждат само, ако няма допуснати 
оферти на лица, за които поръчката е запазена.

Офертата на участника „Офис Експрес Сървис" АД не се разглежда, тъй като участникът не е регистриран като 
специализирано предприятия или кооперации на и за хора с увреждания.

Офертата на участника ЕТ „Вадиас -  В.Димитров" не се разглежда, тъй като участникът е регистриран в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания през 2019 година и не съответства на изискването на чл.12, 
ал.5 да бъде регистриран най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура.

Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите до разглеждане оферти и извърши проверка за наличие на 
основания по чл.72, ал.1 от ЗОП за необичайно благоприятни оферти. Комисията установи, че има предложение, което е с повече 
от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Участник

стойност 
подлежаща 
на оценка

средна 
стойност на 
останалите

изчисления съгласно 
чл.72 (20%)

1
„ТОП ЕЛАНА" ООД 47.95 38.44 -25%

2
„Кукуда Груп" ООД 27.8 45.16 38%

3
„Транс Ко 04" ЕООД 87.52 25.25 -247%

К О М И С И Я
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Във връзка с посоченото по-горе, с писмо с изх.№ СВ-824/01.04.2020 г., комисията изиска обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП от 
„Кукуда Груп" ООД.

В определения срок, участникът представи обосновка по чл.72, ал.1. Комисията разгледа обосновката и я прие на основание 
чл. 72, ал. 2, т.2, т.З, т.4 и т.5 от ЗОП, след като констатира, че са посочени обективни обстоятелства, свързани с избрани 
изключително благоприятни условия, оригиналност на предложението на участника, спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП и 
възможност за получаване на държавна помощ, а именно:

• Участникът е производител, вносител и основен дистрибутор с наличие на икономични транспортни средства, голяма складова 
база, наличие на голям свободен собствен финансов ресурс;

• Участникът използва четирипластова логистика, базирана на сертифицирана Интегрирана система за управление на 
качеството, залагане на минимизирана търговска надценка и реализиране на печалба от по-големи обеми.

• Възможност за преотстъпване на корпоративен данък, по-малък размер на осигуровките.
След посочените по-горе действия и констатации, Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, 

чиито оферти отговарят на изискванията, посочени от Възложителя в обявата за обществена поръчка, съгласно обявения критерий 
за оценка „най-ниска цена".

ОЦЕНКА

# Участник Сбор от всички цени в колона „цена в лева без
ДДС'

Получени точки

1. „ТОП ЕЛАНА" ООД 47.95 57,98

2. „Кукуда Груп" ООД 27.8 100

3. „Транс Ко 04" ЕООД 87.52 31,76
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти и 
съответстващи на определените в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З отЗОП условия, както следва:

На първо място: „Кукуда Груп" ООД, ЕИК: 200171708;
На второ място: „ТОП ЕЛАНА" ООД, ЕИК: 131555677;
На трето място: „Транс Ко 04" ЕООД, ЕИК: 131230324 ;

Комисията предлага на Възложителя да избере класираният на първо място „Кукуда Груп" ООД, ЕИК: 200171708, адрес: гр. 
София 1517, ул. „Бесарабия", №108, тел: 070015508; e-mail: office@cleanjob.bg, представлявано от Веселин Пецанов и Красимира 
Кименова - Управители, за изпълнител и да сключи договор с предмет „Доставка на препарати и средства за лична хигиена".

Работата на Комисията приключи на ХХ..'.9Х:Х..

TtPfK. у
Утвърдил: ^

I I пВасил Бос

Изпълнител* „Софийска вода" АД

Дата/ Date:.. л О.. 'X.!.

2020 г. с подписване на настоящия Протокол.
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