ПРОТОКОЛ
по чл. 97, ал. 4 от Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД06 – 1070 от 23.08.2017г. на Цветелина
Николова Велкушанова – заместник-директор по учебната дейност, съгласно заповед № РД06962/04.07.2017 год. на директора на Професионална гимназия по битова техника, за разглеждане,
оценка и класиране на офертите, постъпили за участие в обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал. 3 от ЗОП
На 23.08.2017г., в 10:15 ч., в сградата на Професионална гимназия по битова техника (ПГБТ),
находяща се в гр. Пловдив, ул. „Иван Перпелиев“ № 2, започна своята работа Комисията, назначена
със Заповед № РД06 – 1070 от 23.08.2017г. на Цветелина Николова Велкушанова – заместник
директор по учебната дейност, съгласно заповед № РД06-962/04.07.2017 год. на директора на
Професионална гимназия по битова техника, със задача да отвори, разгледа, оцени и класира
офертите, постъпили в ПГБТ за участие в обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет:

„Доставка

на

оборудване

за

реализиране

на

проект

„Модернизиране

на

професионалното образование” по специалностите: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И
АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА и КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ в
Професионална гимназия по битова техника – гр. Пловдив” по две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 „Доставка на модели на асансьорни уредби” и
2. Обособена позиция 2 „Доставка на компютърна техника”, в състав:
Председател:
инж. Цветелина Петкова,
на длъжност: заместник директор по учебно-производствена дейност и
Членове:
2. Мария Рангелова,
на длъжност: главен счетоводител;
3. Майя Бахчеванова,
на длъжност: външен експерт – юрист.
В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № РД06 – 1070 от 23.08.2017г. – да
отвори, разгледа, оцени и класира получените в посочената по-горе обществена поръчка оферти,
съгласно изискванията на възложителя, посочени в обява за събиране на оферти изх. №
1258/14.08.2017т. (публикувана в РОП на АОП с № 9067270) и указанията за участие, Комисията
извърши следното.
І. Откриване на заседанието:
Комисията започна своята работа след като получи протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и
представените оферти.
Председателят на Комисията откри заседанието и запозна присъстващите със съдържанието
на Заповед № РД06 – 1070 от 23.08.2017г.
Комисията получи списъка на постъпилите оферти за участие в откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка и установи, че в определения от Възложителя срок до 15:30 часа
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на 22.08.2017г. са постъпили 6 /шест/ оферти. Предложенията са в непрозрачни пликове и с
ненарушена цялост, от:

ОФЕРТА

№
МСЕП041265
МСЕП041266
МСЕП041267
МСЕП041268
МСЕП041299
МСЕП041300

Адрес за
кореспонденция,
телефон, факс,
електронен адрес,
посочени върху плика
Ветрен, ул. „Петдесета“
№ 108
Пловдив, ул. „Георги
Трингов“ № 1
Асеновград,
бул.
„България“ № 13
Пловдив, бул. „Васил
Априлов” № 29

Начин на
подаване на
офертата
(лично/пълномощн
о/по пощата)

1

Пловдив, ул. „Дрин” № 3

лично

1

Пловдив, ул. „Павел
Калпакчиев” № 12

лично

Име на организацията
подала оферта

Дата на
получаване

Час на
получаване

Обособена
позиция

„ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1”
ЕООД

22.08.2017г.

09:05

1

„ПС ЛАЙФ” ООД

22.08.2017г.

10:09

2

„ЕХСОМ” ЕООД

22.08.2017г.

10:14

2

„ХВИТ” ЕООД

22.08.2017г.

10:22

2

„ВАЛМИС” ООД

22.08.2017г.

14:20

„БОМИАН ЛИФТ” ЕООД

22.08.2017г.

15:25

лично
лично
лично
лично

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при публичните действия на Комисията присъства и
упълномощен представител на участник. Членовете

на

Комисията

извършиха

проверка

на

самоличността на присъстващия представител на участника „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1” ЕООД, описан в
Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия протокол.
ІІ. След като членовете на Комисията се запознаха със списъка на участниците в
обществената поръчка, попълниха и представиха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП за
наличие или липса на обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.
ІІІ. Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване в деловодството на ПГБТ и обяви тяхното съдържание, както следва:
1. Оферта № 1 с вх. № МСЕП04-1265 от дата 22.08.2017г. – 09:05 ч., от „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“
ЕООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост. След отварянето на плика се оповести съдържанието й, както и ценовото предложение на
участника, както следва:
1.1. Офертата съдържа изискуемите от Възложителя документи;
1.2. Участникът предлага обща цена за изпълнение на обособена позиция 1 Доставка на модели на
асансьорни уредби” 35 706,00 лв. без включен ДДС (тридесет и пет хиляди седемстотин и шест
лева).
2. Оферта № 2 с вх. № МСЕП04-1266 от дата 22.08.2017г. – 10:09 ч.,от „ПС ЛАЙФ” ООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост. След отварянето на плика се оповести съдържанието й, както и ценовото предложение на
участника, както следва:
2.1. Офертата съдържа изискуемите от Възложителя документи;
2.2. Участникът предлага обща цена за изпълнение на обособена позиция 2 „Доставка на
компютърна техника” 14 092,00 лв. без включен ДДС (четиринадесет хиляди и деветдесет и два
лева).
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3. Оферта № 3 с вх. № МСЕП04-1267 от дата 22.08.2017г. – 10:14 ч.,от „ЕХСОМ” ЕООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост. След отварянето на плика се оповести съдържанието й, както и ценовото предложение на
участника, както следва:
3.1. Офертата съдържа изискуемите от Възложителя документи;
3.2. Участникът предлага обща цена за изпълнение на обособена позиция 2 „Доставка на
компютърна техника” 16 237,00 лв. без включен ДДС (шестнадесет хиляди двеста тридесет и
седем лева).
4. Оферта № 4 с вх. № МСЕП04-1268 от дата 22.08.2017г. – 10:22 ч.,от „ХВИТ” ЕООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост. След отварянето на плика се оповести съдържанието й, както и ценовото предложение на
участника, както следва:
4.1. Офертата съдържа изискуемите от Възложителя документи;
4.2. Участникът предлага обща цена за изпълнение на обособена позиция 2 „Доставка на
компютърна техника” 15 457,00 без включен ДДС (петнадесет хиляди четиристотин петдесет и
седем лева).
5. Оферта № 5 с вх. № МСЕП04-1299 от дата 22.08.2017г. – 14:20 ч., от „ВАЛМИС“ ООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост. След отварянето на плика се оповести съдържанието й, както и ценовото предложение на
участника, както следва:
5.1. Офертата съдържа изискуемите от Възложителя документи;
5.2. Участникът предлага обща цена за изпълнение на обособена позиция 1 Доставка на модели на
асансьорни уредби”

43 951,40 лв. без включен ДДС (четиридесет и три хиляди деветстотин

петдесет и един лева и 40 ст).
6. Оферта № 6 с вх. № МСЕП04-1300 от дата 22.08.2017г. – 15:25 ч., от „БОМИАН ЛИФТ“ ЕООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост. След отварянето на плика се оповести съдържанието й, както и ценовото предложение на
участника, както следва:
6.1. Офертата не съдържа изискуемите от Възложителя документи, включително и ценово
предложение.
С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на
Комисията на 23.08.2017г. в 11:30 часа.
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ІV. Комисията продължи своята работа на три последователни закрити заседания, проведени
на 24, 25 и 28 август 2017г. за разглеждане на представените документи – за съответствие с
изискванията на Възложителя:
1. Комисията разгледа документите от офертата на „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД, участник
за обособена позиция 1.
1.1. Участникът е представил следните документи:


Представяне на участника – по образец, попълнено съгласно изискванията на
Възложителя и подписано от представляващия дружеството управител. Участникът
няма да ползва капацитета на трети лица, както и подизпълнители;



. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 от ЗОП – попълнена и подписана от управляващия дружеството управител;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 – 5 от ЗОП – попълнена и подписана от представляващия дружеството управител;



Списък на изпълнените доставки – участникът декларира три изпълнени доставки с
предмет идентичен с този на настоящата обществена поръчка и прилага заверени копия
на договори. Списъкът е подписан от представляващия дружеството управител;



Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – участникът декларира пет служители/експерти,
притежаващи

необходимата

квалификация

и

прилага

копия

на

документи,

удостоверяващи тяхната правоспособност. Списъкът е подписан от представляващия
дружеството управител;


Декларация - списък на обекта или обекти (сервизна/и база/и) – участникът декларира
наличието на собствен обект в гр. Пловдив и прилага копие на нотариален акт за
покупко-продажба на апартамент в груб строеж. Участникът не представя доказателства
за въвеждане на обекта в експлоатация и смяна на неговото предназначение.
Декларацията е подписана от представляващия дружеството управител.



Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 1, с което участникът
предлага следното:
o

Доставка на модели на асансьорни уредби в съответствие с пълното описание и
техническа спецификация на Възложителя.

o

Срок за изпълнение на доставките – до 08.09.2017г.;

o

Срок за гаранционно обслужване – 24 месеца;

o

Срок за отстраняване на повреди или дефекти, проявили се в рамките на
гаранционния срок – 3 дни;

o

Условия за гаранционно обслужване – съгласно приложени инструкции за
експлоатация на асансьори – хидравлични и електрически.



Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – подписана
от представляващия дружеството управител;



Декларация за срока на валидност на офертата - участникът декларира срок на
валидност на офертата 3 месеца. Декларацията е подписана от представляващия
дружеството управител;
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Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът декларира, че
офертата му не съдържа конфиденциална информация, с изключение на личните данни
на управителя на търговското дружество. Декларацията е подписана от представляващия
дружеството управител.
*Конфиденциалната информация касае само технически и търговски тайни, а
личните данни на физическите лица са защитени от ЗЗЛД.



Ценово предложение - ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено
съгласно изискванията на Възложителя, по образеца към документацията за участие.
Комисията

извърши

проверка

дали

не

са

допуснати

аритметични

грешки

при

изчисляването на предлаганите от участника единични цени за доставка, посочени в
таблицата към ценовото предложение, като не установи такива. Ценовото предложение е
подписано от представляващия дружеството управител.
Комисията констатира, че участникът „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД е представил всички
изискуеми от Възложителя документи и отговаря на критериите за подбор, поради което пристъпи към
детайлно разглеждане на Техническото му предложение.
1.2. След запознаване с представеното Техническо предложение и с оглед становището на
експертите, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на обществената
поръчка, Комисията констатира, че Техническото предложение на „ЛИФТ ГРУП АСПЕК 1“ ЕООД по
обособена позиция 1 не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в указанията за
участие.
МОТИВИ: Участникът не е посочил Срок за извършване на доставка – в работни дни (цяло
число) и Срок за извършване на монтажа – в работни дни след извършване на доставката (цяло
число), а само крайна дата за изпълнение на доставката до 08.09.2017г., без да се съобрази с
указанията на Възложителя в Раздел VI Критерий за възлагане. По този начин участникът е
представил оферта за обособена позиция 1, която не отговаря на предварително обявените условия
на Възложителя предвид факта, че липсва коректно предложение от негова страна, което да бъде
предмет на оценка. Комисията счита, че няма основание да иска от участника разяснение, предвид
това, че каквото и да е то, ще доведе до промяна на техническото предложение, което е недопустимо
– чл. 104, ал. 5, изр. посл. от ЗОП.
Предвид горното и с оглед практиката на КЗК и ВАС по идентични казуси, Комисията счита, че
представеното от участника техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и
не може да бъде санирано по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, поради което предлага участникът
„ЛИФТ ГРУП АСПЕК 1“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка
за обособена позиция 1 на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП.
2. Комисията разгледа документите от офертата на „ПС ЛАЙФ” ООД, участник за
обособена позиция 2.
2.1. Участникът е представил следните документи:
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Представяне на участника – по образец, попълнено съгласно изискванията на
Възложителя и подписано от единия представляващ дружеството управител. Участникът
няма да ползва капацитета на трети лица, както и подизпълнители;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП – 2 бр., попълнени и подписани от управляващите дружеството
управители, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 – 5 от ЗОП – 2 бр., попълнени и подписани от управляващите дружеството управители,
съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.



Списък на изпълнените доставки – участникът декларира три изпълнени доставки с
предмет идентичен с този на настоящата обществена поръчка и прилага оригинали на
фактури. Списъкът е подписан от единия представляващ дружеството управител;



Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – участникът декларира двама служители/експерти,
притежаващи

необходимата

квалификация.

Списъкът

е

подписан

от

единия

представляващ дружеството управител;


Декларация - списък на обекта или обекти (сервизна/и база/и) – участникът декларира
наличието на собствен собствена складова база и сервиз от 600 кв.м на територията на
гр. Пловдив. Декларацията е подписана от единия представляващ дружеството
управител.



Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 2, с което участникът
предлага следното:
o

Доставка на компютърна техника с пълното описание и техническа спецификация
на Възложителя.

o

Срок за изпълнение на доставките – 5 работни дни и срок за извършване на
монтаж – 1 работен ден;

o

Срок за гаранционно обслужване – 24 месеца;

o

Срок за отстраняване на повреди или дефекти, проявили се в рамките на
гаранционния срок – 1 работен ден;

o


Условия за гаранционно обслужване – 1 работен ден.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – подписана
от единия представляващ дружеството управител;



Декларация за срока на валидност на офертата – участникът декларира срок на
валидност на офертата 6 месеца. Декларацията е подписана от единия представляващ
дружеството управител;



Ценово предложение - ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено
съгласно изискванията на Възложителя, по образеца към документацията за участие.
Комисията

извърши

проверка

дали

не

са

допуснати

аритметични

грешки

при

изчисляването на предлаганите от участника единични цени за доставка, посочени в
таблицата към ценовото предложение, като не установи такива. Ценовото предложение е
подписано от единия представляващ дружеството управител.
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Комисията констатира, че участникът „ПС ЛАЙФ” ООД

е представил всички изискуеми от

Възложителя документи и отговаря на критериите за подбор, поради което пристъпи към детайлно
разглеждане на Техническото му предложение.
2.2. Техническото предложение на участника съдържа всички посочени и изсквани от
възложителя в техническата спецификация стоки, предмет на доставка обособена позиция 2 и
отговаря на поставените изисквания за изпълнение на обществената поръчка, поради което предлага
участникът „ПС ЛАЙФ” ООД“ да бъде допуснат до оценка на техническото предложение съгласно
Методиката за оценка.
3. Комисията разгледа документите от офертата на „ЕХСОМ” ЕООД, участник за
обособена позиция 2.
3.1. Участникът е представил следните документи:


Представяне на участника – по образец, попълнено съгласно изискванията на
Възложителя и подписано от представляващия дружеството управител. Участникът
няма да ползва капацитета на трети лица, както и подизпълнители;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП – попълнена и подписана от управляващия дружеството управител;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 – 5 от ЗОП – попълнена и подписана от управляващия дружеството управител;



Списък на изпълнените доставки – участникът не посочва изпълнени доставки с
предмет идентичен с този на настоящата обществена поръчка;



Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – участникът декларира един служител/експерт,
притежаващ необходимата квалификация;



Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 2, с което участникът
предлага следното:
o

Доставка на компютърна техника с пълното описание и техническа спецификация
на Възложителя.

o

Срок за изпълнение на доставките – 10 дни и срок за извършване на монтаж – 1
ден;

o

Срок за гаранционно обслужване – 24 месеца;

o

Срок за отстраняване на повреди или дефекти, проявили се в рамките на
гаранционния срок – 3 дни;

o


Условия за гаранционно обслужване – 3 дни.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – подписана
от представляващия дружеството управител;



Декларация за срока на валидност на офертата – участникът декларира срок на
валидност на офертата 3 месеца. Декларацията е подписана от представляващия
дружеството управител;



Декларация за конфиденциалност - Декларацията е подписана от представляващия
дружеството управител, но не е попълнена, т.е. офертата не съдържа информация, която
представлява техническа и/или търговска тайна.
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Ценово предложение - ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено
съгласно изискванията на Възложителя, по образеца към документацията за участие.
Комисията

извърши

проверка

дали

не

са

допуснати

аритметични

грешки

при

изчисляването на предлаганите от участника единични цени за доставка, посочени в
таблицата към ценовото предложение, като не установи такива. Ценовото предложение е
подписано от представляващия дружеството управител.
Комисията констатира, че участникът „ЕХСОМ” ЕООД не е представил всички изискуеми от
Възложителя документи, с които да докаже, че отговаря на критериите за подбор, а именно –
доказателства, че е изпълнил най-малко 1 доставка, с предмет и обем, идентичен или сходен с този
на поръчката за последните 3 три години, че разполага с минимум двама служители/експерти,
притежаващи необходимата квалификация и че разполага с обект или обекти (сервизна/и база/и),
находящ/и се на територията на град Пловдив, поради което предлага участникът „ЕКСОМ“ ЕООД да
бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за обособена позиция 2 на
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП.
4. Комисията разгледа документите от офертата на „ХВИТ” ЕООД, участник за обособена
позиция 2.
4.1. Участникът е представил следните документи:


Представяне на участника – по образец, попълнено съгласно изискванията на
Възложителя и подписано от представляващия дружеството управител. Участникът
няма да ползва капацитета на трети лица, както и подизпълнители;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП – попълнена и подписана от управляващия дружеството управител;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 – 5 от ЗОП – попълнена и подписана от управляващия дружеството управител, без да е
отбелязано кое от декларираните обстоятелства е невярно;



Списък на изпълнените доставки – участникът не посочва изпълнени доставки с
;предмет идентичен с този на настоящата обществена поръчка.



Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – участникът декларира един служител/експерт,
притежаващ необходимата квалификация. Списъкът е подписан от представляващия
дружеството управител;



Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 2, с което участникът
предлага следното:
o

Доставка на компютърна техника с пълното описание и техническа спецификация
на Възложителя.

o

Срок за изпълнение на доставките – 12 работни дни;

o

Срок за гаранционно обслужване – 24 месеца;

o

Срок за отстраняване на повреди или дефекти, проявили се в рамките на
гаранционния срок – 5 работни дни;

o

Условия за гаранционно обслужване – 5 работни дни.
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Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – подписана
от представляващия дружеството управител;



Декларация за срока на валидност на офертата – участникът декларира срок на
валидност на офертата 4 месеца. Декларацията е подписана от представляващия
дружеството управител;



Декларация за конфиденциалност – Декларацията е подписана от представляващия
дружеството управител, но не е попълнена, т.е. офертата не съдържа информация, която
представлява техническа и/или търговска тайна.



Ценово предложение - ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено
съгласно изискванията на Възложителя, по образеца към документацията за участие.
Комисията

извърши

проверка

дали

не

са

допуснати

аритметични

грешки

при

изчисляването на предлаганите от участника единични цени за доставка, посочени в
таблицата към ценовото предложение, като не установи такива. Ценовото предложение е
подписано от представляващия дружеството управител.
Комисията констатира, че участникът „ХВИТ” ЕООД

не е представил всички изискуеми от

Възложителя документи, с които да докаже, че отговаря на критериите за подбор, а именно –
доказателства, че е изпълнил най-малко 1 доставка, с предмет и обем, идентичен или сходен с този
на поръчката за последните 3 три години, че разполага с минимум двама служители/експерти,
притежаващи необходимата квалификация и че разполага с обект или обекти (сервизна/и база/и),
находящ/и се на територията на град Пловдив, поради което предлага участникът „ХВИТ“ ЕООД да
бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за обособена позиция 2 на
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП.
5. Комисията разгледа документите от офертата на „ВАЛМИС” ООД, участник за
обособена позиция 1.
5.1. Участникът е представил следните документи:


Представяне на участника – по образец, попълнено съгласно изискванията на
Възложителя и подписано от единия представляващ дружеството управител. Участникът
няма да ползва капацитета на трети лица, както и подизпълнители;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП – 2 бр., попълнени и подписани от управляващите дружеството
управители, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 – 5 от ЗОП – 2 бр., попълнени и подписани от управляващите дружеството управители,
съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.



Списък на изпълнените доставки – участникът декларира две изпълнени доставки с
предмет идентичен с този на настоящата обществена поръчка и прилага заверени копия
на договори. Списъкът е подписан от единия представляващ дружеството управител;



Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – участникът декларира дванайсет
служители/експерти, притежаващи необходимата квалификация и прилага копия на
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документи, удостоверяващи тяхната правоспособност. Списъкът е подписан от единия
представляващ дружеството управител;


Декларация - списък на обекта или обекти (сервизна/и база/и) – участникът декларира
наличието на собствен собствена складова база в гр. Пловдив. Декларацията е
подписана от единия представляващ дружеството управител.



Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 1, с което участникът
предлага следното:
o

Доставка на модели на асансьорни уредби в съответствие с пълното описание и
техническа спецификация на Възложителя.

o

Срок за изпълнение на доставките – 10 работни дни и срок за извършване на
монтаж – 3 работни дни;

o

Срок за гаранционно обслужване – 36 месеца;

o

Срок за отстраняване на повреди или дефекти, проявили се в рамките на
гаранционния срок – 5 работни дни;

o

Условия за гаранционно обслужване – гаранцията не е валидна при неправилна
експлоатация или умишлена повреда.



Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – подписана
от единия представляващ дружеството управител;



Декларация за срока на валидност на офертата – участникът декларира срок на
валидност на офертата 3 месеца. Декларацията е подписана от единия представляващ
дружеството управител;



Ценово предложение - ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено
съгласно изискванията на Възложителя, по образеца към документацията за участие.
Комисията

извърши

проверка

дали

не

са

допуснати

аритметични

грешки

при

изчисляването на предлаганите от участника единични цени за доставка, посочени в
таблицата към ценовото предложение, като не установи такива. Ценовото предложение е
подписано от единия представляващ дружеството управител;


Участникът представя и документи, които не са изисквани от Възложителя и няма да бъдат
взети предвид от комисията.

Комисията констатира, че участникът „ВАЛМИС” ООД

е представил всички изискуеми от

Възложителя документи и отговаря на критериите за подбор, поради което пристъпи към детайлно
разглеждане на Техническото му предложение.
5.2. Техническото предложение на участника съдържа всички посочени и изсквани от
възложителя в техническата спецификация стоки, предмет на доставка обособена позиция 1 и
отговаря на поставените изисквания за изпълнение на обществената поръчка, поради което предлага
участникът „ВАЛМИС” ООД“ да бъде допуснат до оценка на техническото предложение съгласно
Методиката за оценка.
6. Комисията разгледа документите от офертата на „БОМИАН ЛИФТ” ЕООД, участник за
обособена позиция 1.
6.1. Участникът е представил следните документи:
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Представяне на участника – по образец, попълнено и подписано от представляващия
дружеството управител. Участникът не посочва дали ще ползва или няма да ползва
капацитета на трети лица, както и подизпълнители;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП – попълнена и подписана от управляващия дружеството управител;



Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 – 5 от ЗОП – попълнена и подписана от управляващия дружеството управител, без да е
отбелязано кое от декларираните обстоятелства е невярно;



Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – подписана
от представляващия дружеството управител.

Комисията констатира, че участникът „БОМИАН ЛИФТ” ЕООД

не е представил всички

изискуеми от Възложителя документи, с които да докаже, че отговаря на критериите за подбор, а
именно – доказателства, че е изпълнил най-малко 1 доставка, с предмет и обем, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните 3 три години, че разполага с минимум двама
служители/експерти, притежаващи необходимата квалификация и че разполага с обект или обекти
(сервизна/и база/и), находящ/и се на територията на град Пловдив, не представя техническо и ценово
предложения и декларация за срок на валидност на офертата, поради което предлага участникът
„БОМИАН ЛИФТ“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за
обособена позиция 2 на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП.
V. На основание изложеното в т. ІV от настоящия протокол Комисията допуска до оценка на
техническото предложение

офертите на участниците, които отговарят на изискванията на

Възложителя , както следва:
1. За обособена позиция 1 “Доставка на модели на асансьорни уредби”:
 „ВАЛМИС” ООД
2. За обособена позиция 2 „Доставка на компютърна техника“:
 „ПС ЛАЙФ” ООД
VІ. Оценка на техническите предложения на допуснатите участници:
1. За обособена позиция 1 “Доставка на модели на асансьорни уредби”:
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ
Срок за извършване на доставка –
в раб. дни
Срок за извършване на монтаж –
в раб. дни
Срок
за
отстраняване
на
констатиран
дефект
/несъответствие/повреда – в раб.
дни
Гаранционен срок – в месеци

МАКС. БРОЙ
ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ

ОЦЕНКА

СРОК

„ВАЛМИС” ООД

„ВАЛМИС” ООД

20

10

10 работни дни

20

10

3

3 работни дни

10

10

5

5 работни дни

10

36 месеца

10
50

МИН.

10
36 – макс.
Т = Срдоставка + Срмонтаж + Срдефекти + Сргаранция
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2. За обособена позиция 2 „Доставка на компютърна техника“:
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ
Срок за извършване на доставка –
в раб. дни
Срок за извършване на монтаж –
в раб. дни
Срок
за
отстраняване
на
констатиран
дефект
/несъответствие/повреда – в раб.
дни
Гаранционен срок – в месеци

МАКС. БРОЙ
ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ

ОЦЕНКА

СРОК

„ПС ЛАЙФ” ООД

„ПС ЛАЙФ” ООД

МИН.

20

5

5 работни дни

20

10

1

1 работен ден

10

10

1

1 работен ден

10

24 месеца

10
50

10
24 – макс.
Т = Срдоставка + Срмонтаж + Срдефекти + Сргаранция

VІІ. Оценка на ценовите предложения на допуснатите участници по обособени позиции:
Финансов показател (Ф) с максимален брой точки – 50 точки.
Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по съответната
обособена позиция, която се изчислява по следната формула:
Цmin
Ф = ---------------- х 50, където:
Цn
Цmin – най-ниската предложена цена;
Цn – цената, предложена от съответния участник.

1. За обособена позиция 1 “Доставка на модели на асансьорни уредби”:
УЧАСТНИК
„ВАЛМИС“ ООД

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ 1

Цmin
Ф =---------- х 50
Цn

43 951,40 лв.

50

2. За обособена позиция 2 „Доставка на компютърна техника“:

УЧАСТНИК
„ПС ЛАЙФ“ ООД

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ 1

Цmin
Ф =---------- х 50
Цn

14 092,00 лв.

50

VІІІ. Обща оценка на офертите и крайно класиране на участниците по обособени позиции:
Показатели за определяне на общата оценка:
№
Срдоставка
Срмонтаж
Срдефекти
Сргаранция

ПОКАЗАТЕЛ
Технически показател (Т)
Срок за извършване на доставка – в работни дни – цяло число
Срок за извършване на монтажа – в работни дни след извършване на
доставката – цяло число
Срок за отстраняване на констатиран дефект/несъответствие/повреда
– в работни дни – цяло число
Гаранционен срок – в месеци – цяло число

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
20 т.
10 т.
10 т.
10 т.

Финансов показател (Ф)
Ф

50 т.

Предлагана цена

Обща оценка (О)
О=Т+Ф

100 т.
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1. Обща оценка на офертите за обособена позиция 1 “Доставка на модели на асансьорни
уредби”:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
„ВАЛМИС“ ООД

„ВАЛМИС“ ООД

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ

МАКС.
БРОЙ
ТОЧКИ

Срок за извършване на доставка – в
раб. дни

20

10

10 работни дни

20

Срок за извършване на монтаж – в
раб. дни

10

3

3 работни дни

10

Срок за отстраняване на констатиран
дефект /несъответствие/повреда – в
раб. дни

10

5

5 работни дни

10

36 месеца

10
50

ПОКАЗАТЕЛ

Гаранционен срок – в месеци

МИН.
ПРЕДЛОЖЕН

СРОК

10
36 – макс.
Т = Срдоставка + Срмонтаж + Срдефекти + Сргаранция

ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ

Цmin
Ф =---------- х 50
Цn

ОЦЕНКА (Т)

МАКС.
БРОЙ
ТОЧКИ

МИН.
ПРЕДЛОЖЕНА
ЦЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ОЦЕНКА (Ф)

„ВАЛМИС“ ООД

„ВАЛМИС“ ООД

50

43 951,40 лв.

43 951,40 лв.

50
ОЦЕНКА (О)

ОБЩА ОЦЕНКА

О= Т + Ф

„ВАЛМИС“ ООД

100

2. Обща оценка на офертите 2 „Доставка на компютърна техника“:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
„ПС ЛАЙФ” ООД

„ПС ЛАЙФ” ООД

5 работни дни

20

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ

МАКС.
БРОЙ
ТОЧКИ

Срок за извършване на доставка – в
раб. дни

20

Срок за извършване на монтаж – в
раб. дни

10

1

1 работен ден

10

Срок за отстраняване на констатиран
дефект /несъответствие/повреда – в
раб. дни

10

1

1 работен ден

10

24 месеца

10
50

ПОКАЗАТЕЛ

Гаранционен срок – в месеци

СРОК

5

10
24 – макс.
Т = Срдоставка + Срмонтаж + Срдефекти + Сргаранция

ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ

Цmin
Ф =---------- х 50
Цn

МИН.
ПРЕДЛОЖЕН

ОЦЕНКА (Т)

МАКС.
БРОЙ
ТОЧКИ

МИН.
ПРЕДЛОЖЕНА
ЦЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ОЦЕНКА (Ф)

„ПС ЛАЙФ” ООД

„ПС ЛАЙФ” ООД

50

14 092,00 лв.

14 092,00 лв.

50
ОЦЕНКА (О)

ОБЩА ОЦЕНКА

О= Т + Ф

„ПС ЛАЙФ” ООД

100

Въз основа на извършените действия, описани по-горе, комисията предлага за изпълнители и
с тях да бъдат сключени договори за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на

оборудване за реализиране на проект „Модернизиране на професионалното образование” по
специалностите:

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

НА

ПОДЕМНА

И

АСАНСЬОРНА

ТЕХНИКА

и

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ в Професионална гимназия по
битова техника – гр. Пловдив” по две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 „Доставка на модели на асансьорни уредби” и
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2. Обособена позиция 2 „Доставка на компютърна техника, да бъдат определени следните
участниците, чиито оферти отговарят напълно на изискванията на Възложителя и са получили
максимален брой точки, съгласно Методиката за оценка, както следва:
За обособена позиция 1 “Доставка на модели на асансьорни уредби”:


„ВАЛМИС” ООД – обща оценка 100 т.

За обособена позиция 2 „Доставка на компютърна техника“:


„ПС ЛАЙФ” ООД – обща оценка 100 т.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Комисия:
1…………(съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)………….
/инж. Цветелина Петкова/

2…………(съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)………….
/Мария Рангелова/

5…………(съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)………….
/Майя Бахчеванова/

Дата на изготвяне на протокола: 31.08.2017г.

УТВЪРДИЛ: П/П (съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГБТ
ДАТА: 01.09.2017г.
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