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ПР ОТОКОЛ  №1
На 23.10.2019 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-279/23.10.2019г. комисия в 

състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
и
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
и резервни членове:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001885 и 
предмет „Доставка на компоненти за разширение на система за мудтикорелацня, обучение за работа с апаратурата и 
сервизно обслужване“, открита с Решение СН-242/01.10.2019г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано 
обявление в РОП на 01.10.2019г. под номер 00435-2019-0073, да отвори представените оферти за участие, да оповести 
съдържанието им и да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя.

На публичното заседание на Комисията на 23.10.2019г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.
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Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете й 
подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за 
участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при подаването им.

№ 1

Дата и час на подаване: 22.10.2019г., 12:29ч.
Участник - фирма: „КЮБИКО“ ЕООД, ЕИК 203460924
Тел.: 02/963 1111

Факс: не е посочен

Имейл: info@qubiqo. com
Представлявана от: Димитър Василев Иванов - Управител

Адрес на управление: гр. София 1784, кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев“ № 6, офис 6.1

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на единствения Участник и констатира, че същата 
съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 23.10.2019г. Комисията разгледа по същество документите в офертата на 

Участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя.

След извършения преглед на документите в офертата за участие, Комисията установи, че Участникът е представил 
изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка 
и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Комисията разгледа по същество техническото предложение на участника и установи следното: Участникът „КЮБИКО“ 
ЕООД е представил изисканите в чл. 16.4 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършване на гореописаните действия, Комисията насрочи публично заседание на 08.11.2019г. от 10:00 часа, да 
отвори и оповести ценовото предложение на Участника, чийто документи отговарят на изискванията на ЗОП и на 
възложителя, посочени в документацията за участие.

Във връзка с горното на 05.11.2019г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на 
Възложителя - www.sofiyskavoda.bL' се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.
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На публичното заседание на Комисията на 08.11.2019г. от 10:00 часа за отваряне на ценовите предложения не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ на Участника. Трима членове 
от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.

След приключване на откритото заседание, Комисията на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на плик 
„Предлагани ценови параметри“ от офертата на Участника и констатира следното:

Представеното от участника „КЮБИКО“ ЕООД ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри“ отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовото предложение, поради наличие на 
една допусната ценова оферта.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника, което отговаря на изискванията на документацията за 
участие и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска 
цена“, както следва:
Показател Пх -  „Цена“ (Ц) -  относителна тежест 65 точки.
Оценката по показател „Цена“ (Ц) се изчислява по следната формула: Ц = Ц тт/Ц п х 65, където "Ц т т " - най-ниската 
предложена цена „ОБЩО“ от ценовата таблица в раздел Б „Цени и данни“; „Цп”- предложената от n-тия участник цена за 
„ОБЩО“ от ценовата таблица в раздел Б „Цени и данни“.
Показател Ш -  „Гаранционен срок“ (Г) -  относителна тежест 35 точки. Предложеният от участника гаранционен срок не 
трябва да бъде по-кратък от 24 месеца (участник предложил по-кратък срок от 24 месеца се отстранява).

Оценката по показател "Г" се изчислява по следната формула: Г = Гп/Гтах х 35, където „Гп”- предложеният от п-тия 
участник гаранционен срок в месеци (цяло число); "Гтах" - най-дългият предложен гаранционен срок в месеци.

Комплексната оценка (КО) на всяка оферта се получава като сума от индивидуалните оценки по двата показателя по 
следната формула: КО^Ш+Пг. Максималният брой точки на КО е 100.

Участникът с най-висока комплексна оценка ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на обществената 
поръчка.

ОЦЕНКА

№ Участник Пх Оценка/
точки П2 Оценка/

точки КО

1 „КЮБИКО“ ЕООД 5390.00 65 24 месеца 35 100
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чието 
предложение отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

1. „КЮБИКО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев“ № 6, офис
6.1, представлявано от Димитър Василев Иванов - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Доставка на компоненти за разширение на 
снстема за мултикоредация, обучение за работа с апаратурата и сервизно обслужване“, както следва:

1. „КЮБИКО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев“ № 6, офис
6.1, представлявано от Димитър Василев Иванов - Управител.

Работата на Комисията приключи на ./.1?... с подписване на настоящия Протокол.
Настоящият протокол №1 представлява цялостният и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор, 

разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за 
утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за обществените поръчки.

протокол:

Дата Ш,и.:.МШ
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