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РЕШЕНИЕ

СН - ..2.S.4..
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, 
ал.1, т.б от ЗОП, и отразените резултати в Протоколи №1 и №2 от работата на 
комисията назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във 
връзка с проведена процедура публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с номер 
ТТ001842 с предмет „Разширение и сервизна поддръжка на системите за 
видеонаблюдение и контрол на достъп/обходи на обектите на „Софийска вода" 
АД", открита с Решение СН-79/15.04.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, 
публикувано обявление в РОП на 15.04.2019 г. под номер 00435-2019-0026, с 
прогнозна стойност на поръчката 580 000 (петстотин и осемдесет хиляди) лева без 
ДДС, от които 100 000 лв. без ДДС се отнасят за подновяване на договора с до б 
месеца и 80 000 лв. без ДДС се отнасят за опцията за възлагане до 20% от стойността 
на договора, в случай, че се изчерпи преди изтичане на срока му, в качеството ми на 
Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. С оглед констатациите на комисията, описани в Протокол № 1 и Протокол № 2, и на 
основание чл. 107, ал. 1, предл. 2 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 
участника „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, тъй като участникът е представил Ценово 
предложение, което не отговаря на условието на Възложителя, посочено в т. 16.8.2.1. 
и т. 33 от документацията за участие.
Мотивите за отстраняване са както следва:
След извършения преглед на Ценовото предложение на участника „А1 БЪЛГАРИЯ" 
ЕАД, комисията констатира, че в Ценова таблица 1, редове 65, 66, 67 и 68, Ценова 
таблица 2, редове 173 и 177, Ценова таблица 4, Ценова таблица 5 и Ценова таблица 6 е 
посочена цена 0,00 лв..
Предложените цени „нула" не отговарят на изискванията от документацията за участие 
в процедурата, а именно:
В документацията е посочено, че цените, оферирани от участника в Ценовите таблици 
трябва да се представят в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната 
запетая.
Предлагането на цена - 0,00 лв. не представлява цена, каквато възложителят е изискал 
от участниците да предложат във всяка една от ценовите таблици, участващи в 
критерия за възлагане на поръчката, включени като подпоказатели в Показател 
„Ценово предложение" - П2.
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Независимо от това, че в документацията възложителят не е изрично посочил, че 
предложената цена за всеки подпоказател, формиращ показател П2, следва да е 
положително число, различно от нула, с оглед определените 6 подпоказателя за 
оценяване, участниците следва да предложат цена за всеки от тях, която не може да 
бъде 0,00 лв. По своя характер ценовото предложение следва да е стойностно измеримо 
в посочената от възложителя парична единица в образеца на ценовото предложение - в 
случая "Цена, в лева без ДДС", чието минимално измерение е 0,01 лв. по арг. на чл. 
24 от ЗБНБ: Паричната единица на Република България е левът, разделен на 100 
стотинки. Предлагането в случая на цена - 0,00лв. е равнозначно на липса на цена, 
измерима и съпоставима по стойност за целите на оценяването по утвърдената от 
възложителя методика.
Извън горното, следва да се посочи и че предложената от участника цена от 0,00 лв. 
прави невъзможно прилагането на формулите за съответните подпоказатели за този 
участник.
За да определи броя точки по всеки подпоказател за всеки един участник, Комисията 
трябва да приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, както следва:
г) Подпоказател П2-4: предложена цена за работа при инсталация на софтуера на 
компютри и сървъри, посочена в Ценова таблица 4 с 5 % относително тегло в 
подпоказателя и максимален брой точки 5.
П2-4 = (ЦПпгип/ЦП)х5, където:

> П2-4 е общият брой точки по подпоказател П2-4.
> ЦПггпп е най-ниската предложена цена за работа при инсталация на софтуера на 

компютри и сървъри, посочена в Ценова таблица 4.
> ЦП е цена за работа при инсталация на софтуера на компютри и сървъри, 

посочена в Ценова таблица 4, предложена от съответния оценяван участник.
д) Подпоказател П2-5: предложена цена за работа при аварийна ситуация, посочена в 
Ценова таблица 5 с 10 % относително тегло в подпоказателя и максимален брой точки 
10.
П2-5 = (ЦПтт/ЦП)х10, където:

> П2-5 е общият брой точки по подпоказател П2-5.
> Ц П т т  е най-ниската предложена цена за работа при аварийна ситуация, 

посочена в Ценова таблица 5.
> ЦП е цена за работа при аварийна ситуация, посочена в Ценова таблица 5, 

предложена от съответния оценяван участник.
е) Подпоказател П2-6: общ сбор на единичните цени за изготвяне на техническа 
документация посочен в Ценова таблица б с 5% относително тегло в подпоказателя и 
максимален брой точки 5.
П2-6 = (ЦПтт/ЦП)х5, където:

> П2-6 е общият брой точки по подпоказател П2-6.
> Ц П т т  е най-малкият общ сбор посочен в клетка Общо, получен от единичните 

цени за изготвяне на техническа документация посочени в Ценова таблица 6.
> ЦП е общия сбор посочен в клетка Общо, получен от единичните цени за 

изготвяне на техническа документация посочени в Ценова таблица 6, предложен 
от съответния оценяван участник

За комисията не е възможно да приложи формулите по посочените подпоказатели за 
участника, дал предложение 0,00 лв., тъй като общоизвестно е правилото, че деление 
на 0 е невъзможно.
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II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания и на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:
1. „МАКСТЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление: 1407 София, ул. 
Сребърна № 21, Бизнес център Алагон, ет. 2, представлявано от Огнян Славов и Младен 
Маринов - Управители.
2. „СЕКТРОН" ООД, със седалище и адрес на управление: 1125 София, бул. Д-р Г.М. 
Димитров № 52, сграда СЕКТРОН/СОТ, представлявано от Георги Виденов и Павел 
Георгиев - Управители.

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разширение и сервизна 
поддръжка на системите за видеонаблюдение и контрол на достъп/обходи на 
обектите на „Софийска вода" АД" ":
„МАКСТЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление: 1407 София, ул. Сребърна № 
21, Бизнес център Алагон, ет. 2, представлявано от Огнян Славов и Младен Маринов - 
Управители.

IV. На основание чл.112, ал. 6 от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок след 
влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 
което е допуснато предварително изпълнение на настоящото решение, но не преди 
изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител.

V. При сключване на писмения договор за обществена поръчка, участникът, определен за 
изпълнител да спази изискванията определени в чл. 112, ал.1 от ЗОП.

VI. „МАКСТЕЛ" ООД да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 
20 000,00 лв., която се равнява на 5% от прогнозната стойност на договора, без да се 
включват стойностите на подновяването и опцията.

VII. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача:
https://procurement. sofivskavoda.bq/docurnents.asDX?zop=1594. да се публикуват
решението и протоколите от работата на комисията.

VIII. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, от получаването на 
решението за определяне на изпълнител пред комисията за защита на конкуренцията, 
съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

на „Софийска вода" АД
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Заличена информация
на основание ЗЗЛД и 
Регламент ЕС 2016/679

https://procurement._sofivskavoda.bq/docurnents.asDX?zop=1594

