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П Р О Т О К О Л  №3
На, 16.01.2020 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-311/21.11.2019 г комисия в състав:

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001898 и предмет „Доставка на резервни части и 
консумативи за МПС", открита с Решение СН-283 от 28.10.2019 г. на Възложителя, публикувано обявление в РОП на 28.10.2019г. под номер на 
преписката 00435-2019-0080, да отвори Плик „Предлагани ценови параметри" , на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 
3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за участие.

Мястото, датата и часът на отваряне на запечатания плик „Предлагани ценови параметри", бе предварително оповестено, чрез 
обява в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя. На отварянето на ценовите предложения не присъстваха 
представители на участниците.

Заличените данни са на основание ЗЗЛД
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Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 
3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията оповести 
предложените цени от плик „Предлагани ценови параметри" на участниците. Трима членове от комисията подписаха гърба на 
ценовите предложения на участниците. С описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На следващи свои заседания комисията прегледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира следното:

1. След прегледа на ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Пит Стоп Рейсинг" ООД 
Комисията констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

2. След прегледа на ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Карина Ф" ООД Комисията 
констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

3. След прегледа на ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Евро 07" АД Комисията 
констатира, че участникът е посочил 55 % отстъпка за ценова таблица 1, 2, 3 и 4, като не го е вписал в клетка отстъпка в 
процент, до втория знак след десетичната запетая (В), но същият е видим в ценовите таблици 1,2,3 и 4, в клетките с 
единични цени, където е вписан. С оглед на гореописаните констатации Комисията прие, че съдържанието е съобразно 
обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

Комисията извърши изчисления във връзка с прилагане на чл. 72 ал. 1 от ЗОП:

Участник

Оценявано Предложение - 
Единична цена за сервизен час за 
ремонт на повдигателно 
съоръжение- Ценова таблица №1 
от раздел Б: Цени и данни 
Показател П1: „Единична цена за 
сервизен час за ремонт на 
повдигателно съоръжение”,

Средна стойност на числовите 
предложения на останалите 
участници(Х1 +Х2+... Хп)/п, къдетоХ1, 
Х2,...Хп - числови предложения на 
участницитеп-броят на 
предложенията

Процентно съотношение на средната стойност 
на останалите предложения спрямо 
проверяваното предложен ие(Х- 
У)/Х*100,къдетоХ-средна стойност на 
останалите предложения Y-предложение на 
проверявания участник

„Пит Стоп Рейсинг" ООД 32684 29546.26 -10.62
„Карина Ф" ООД 33390.3 29193.11 -14.38
„Евро 07" АД 25702.22 33037.15 22.20

След извършените изчисления, комисията установи, че има основание за изискване на обосновка по чл. 72 ал. 1 от ЗОП 
Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1 от ЗОП и извършените изчисления на 30.01.2020 г. Комисията изиска:

А

Комисия:
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• подробна писмена обосновка от „Евро 07" АД за начина на образуване на числово изразените единични цени от Ценови 

таблици №1, 2, 3 и 4 от раздел Б: „Цени и данни" от проекта на договора, ценово предложение от Плик „Предлагани ценови 
параметри" на процедура ТТ001898 и предмет „Доставка на резервни части и консумативи за МПС тъй като 
предложението ви е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници.Участникът представи изисканата обосновка в определения от Комисията срок. Комисията разгледа представената 
обосновка и констатира, че Участникът е посочил пълни и обективни обстоятелства. Тези обстоятелства са свързани с 
възможността на участника да осигури за възложителя най -  благоприятни условия в резултат на:

1. „Евро 07" АД е компания с 28 годишна история и оперира от на територията на 3 държави на Балканския полуостров.

2. В град София фирмата разполага с 7 физически търговски обекта със собствени складове. Централният склад е 
разположен в гр. Нови Хан и е с голяма складова площ и наличност.

3. „Евро 07" АД разработва и налага собствена лицензирана и патентована търговска марка, която се произвежда и внася 
само и единствено от компанията.

4. Участникът е инвестирал в информационни и технологични системи като ERP, CRM модули, MPD система за автоматично 
поръчване и разпределение по обектите на складовата наличност. Внедряването на горните иновации позволява на фирмата 
да работи с по-малко персонал и да поддържа по-ниски ценови нива на предлаганите продукти.

Посочените обстоятелства сочат за наличие на изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената 
поръчка, което отговаря на изискването в чл.72. ал.2. т.2, предл.2 от ЗОП. Предвид изложеното комисията реши да приеме 
обосновката.

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:

__________ Оценка - максимален брой точки 100 за Ценови таблици раздел Б Цени и данни__________

Участник

Оценяваното ценово предложение обща стойност 
на резервните части и консумативи" за всички 

марки МПС от Ценовите таблици получава лв. без 
. _ ДДС

Оценка с максимален брой 
точки 100

„Пит Стоп Рейсинг" ООД 32684.00 78,64

„Карина Ф" ООД 33390.30 76,98

„Евро 07" АД 25702.22 100.00

Стр.З



Протокол № 3 по процедура ТТ001898

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито 
предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:

1. „Евро 07" АД, ЕИК: 130433439 със седалище и адрес на управление гр. София 1574, район р-н Слатина, бул.Шипченски
проход No 63, , представлявано от Николай Иванов Тодоров и Александър Николов Досев;

2. „Пит Стоп Рейсинг" ООД, ЕИК: 104680057 със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. Краков No 8,
вх. Г, представлявано от Димитър Стефанов Стефанов;

3. „Карина Ф" ООД ЕИК: 200736730 със седалище и адрес на управление гр. София 1404 ул. Метличина Поляна No 48,
представлявано от Катя Красимирова Федорченко.

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор със:
1. „Евро 07" АД, ЕИК: 130433439 със седалище и адрес на управление гр. София 1574, район р-н Слатина, бул.Шипченски 

проход No 63, , представлявано от Николай Иванов Тодоров и Александър Николов Досев;

Работата на Комисията приключи на Р.Р-.РЛ.’.....2020 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №3, заедно с nppjetcarrNSl и протокол №2 представляват цялостният и окончателен протокол на Комисията по 
настоящата процедура за разглеждане, оценка Vi класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се 
предава за утвърждаване от E*b3J— ------ ------- ----- - Н31 ал. 5 по реда на чл.106 от Закона за обществените поръчки.

Възложител 
"Васил БорисовТренев 
Изпълнителен директор 
Дата:

ъзложител
;асил Борисов Тренев

А
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