БруlкЕrI
УТВЪРДИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛ
Изпълнителен

.Щи

протокол
от
разглеrrцане и оценка на оферти и класиране на участцици по реда на събиране на офертrl
с обява по чл. 20, ал,З от ЗОП

1.

Описание на предмета на поръчката: ,,Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка
на противопоЖарните съоръжения на територията на,,Брикел" ЕА!" по три обособени
позиции с реф. JФ 142002-2017 - ОПнс
Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции:
- Обособена позиция Л}1 - Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо
обслужване,
техническо
пожарогасители.

презареждане

и

хидрос,lатично

изпитване

на

разполагаеми

_ Обособена позиция J\i2 - ,,Ежемесечно абонаментно обслужване на пожароизвеститеJtни
системи в обектите на ,,Брикел" ЕА.Щ, включващо поддържане на централа, пожароизвестителI{,
ръчни бутони, сирени и при необходимост ремонт на теtiиката."
- Обособена позиция М3 - Годишна проверка, техническо обслужване и поддръя(ка на
пожарни кранове на обектите собственост на ,,Брикел" ЕА.Щ

2.

Прогнозна стойност на поръчката: 24 500 лева без ДДС.

3.

.Щата на отваряне на офертите: 20.04.201'7 г., 10:00 часа.
На публичното отваряне не присъстваха представители на участниците.
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Подател на офертата за участие

Вх. номер
дата

1

,,Файер инженеринг" ЕОО.Щ, гр. Казанлък

Вх, Ns
1l19,04.20|1г.
F,х.

2

з

4

N

,,Вистамар" ОО.Щ, гр. Бургас

2119.i)4.2017г.

,,БВА и сие"

ОО,Щ гр. Стара Загора

Вх. ]ф
Зl19.04,2017г,

гр. Шумен

Вх. Ns
4l19.04-2017r.
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позиция
позиция
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Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят на комисията обявr'l

предложените цени, С това приключи публичната част ст
работата на комисията.

5. На закрито заседацие комисията разгледа оферr,llте, оцени и класира същите,
както
следва:
5.1. Съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор:
5.1.1. Оферти, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:
Няма такива оферти
5.1 .2. Оферти, които отговарят на изискванията за личнс състояние
и критерии за подбор:
,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр. Казанлък
- ,,Вистамар" ОО!, гр. Бургас
- ,,БВА и сие" ОО! гр. Стара Загора
- ,,РВЦ" ОО!, гр. Шумен
Съответствие на техническите предложения с изискванията на възло}кителя:
кратко описание на предложенията на участниците:

-

5.2.

обособена позиция Лil - Сервизно обслужване на противопожарни
tsключващо
техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване уреди,
на
разполагаеми

пожарогасители.

съответствие с техн.
специф.
съответства на
изискванията на
възложителя

Участници
,,Файер инженеринг"

Еоод

,,Вистамар"

12 ьлесеца

ОО!

съответства на
изискванията на
възложителя

оод

Срок за
отстрzlняване
на пропуските

Стойност,
лв. без

ддс

4 дни

7 288,50

съответства на
изискванията на
възложителя
съответства на
изискванията на
възложителя

,,БВА и сие" ОО{

,,рвц"

Срок на
изпълнение

12 месеца

4 дни

1з 12з,30

l2 месеца

4 дни

l1 004,50

12 лtесеца

4 дни

7 614,00

-

обособена позиция ЛЪ2
,,Ежемесечно абонаментно обслужване на пожароизвестителни
системи в обектите на,,Брикел" EAfi, включващо поддържане на
центра],Iа, пожарOизвестители,
ръчни бутони, сирени и при необходимост ремонт на теtiиката.''

участници
инженеринг"
,,Файер

воод

,,Вистамар" OOff

,,БВА и сие"

,,рвц"

оод

ОО!

съответствие с техн.
специф.
съответства на
изискванията на
възложителя
съответства на
изискванията на
възложителя
съответства на
изискванията на
възложителя
съответства на
изискванията на
възложителя

Срок за
отстраняване
на пDопчските

Стойност,

2 месеца

4 дни

3 808,00

12 ь.лесеца

4 дни

Срок на
изпълнение
1

лв. без

ддс

5 688,00
12 месеца

4 дни

1з20,00

l2 ьtесеца

4 дни

4 284,00

-

,,БВА и сие" ООД гр. Стара Загора
,,РВЦ" ОО!, гр. Шумен

7,

Проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти:

.

Оферти с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на
останалите участници - Комисията извърши проверка на подадените оферти и обективира
резултатите от извършената проверта в Приложение ЛЪ1, неразделна част от настоящия
протокол. В резултат на извършената проверка установи по обособени позиции, както следва:
7.

1

Обособена позиция Л!1:
Комисията е констатирала, че офертата на,,Файер инженеринг" ВОО!, гр. Казанлък е с
31,11 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останаJIиТе участници,
На основание чл,72, ал.1 от ЗОП, с писмо изх.Ns 549127.0 4.201'7г. е изискана подробна
писмена обосновка за начина на образуване на цената.
Участникът е представил обосновка на 05.05.2017г. с Изх. J"lb |52104,05.20|7 г,
Комисията приема обосновката. Счита, че са изложени обективни обстоятелства, които
обосновават предложената цена за изпълнение, а именно:
- Транспортните разходи са залоя(ени при максимално възможен обем на натоварване
на автомобилите, с цел намаляване на техния о?носителен дял в себестойността.
- Разходите за материали са калкулирани при възможно най-изгодните цени за доставка.
Участникът е производител на пожарогасиlеле прах, дългогодишен партньор с
основните производители на резервни части и са постигнати максимално ниски цени,
на които закупува основните суровини и матеррifu,Iи.
- Представена е подробна разбивка на предложеFiите цени и заJIожената печалба.
Комисията приема обосновката на участника като обективна и пълна.

-

-

Комисията е констатирала, че офертата Ha,,PBI]" ОО[, гр. Шумен е с 27,29 на сто поблагоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.
- На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, с писмо изх,Jф 550/27.04.2017г. е изискана подробна
писмена обосновка за начина на образуване на цената.
- Участникът е представил обосновка на 05.05,2017г. с Изх. Jф 2410104.05.201] г.
Комисията приема обосновката. Счита, че са изложени обективни обстоятелства, които
обосновават предложената цена за изпълнение, а имеЕно:

-

Участникът разполага със сервизна база на разстояние

1 км от

обектите

rra

възложителя.
Участникът използва специализирана автоматична софтуерна система, чрез която се
облекчава управлението на персонаJIа, проследяването на изпълнението на графиците
и отчетността. Това спомага за оптимизирането на преките разходи за осъществяване
на дейността, намаJIяване на допълнителните разходи и оптимизирането на доставно складовите р,входи.
- Разработена е система за подбор на доставчици. Работи се с }"твърдени фирми и се
получават търговски отстъпки, доставки на стоi(и на цени на едро и др.
- Ръководния орган на фирмата е приел решение за залагане на минимчlлна печалба при
ценообразуването.
Комисията приема обосновката на участника като обективна и пълна.

-

Обособена позиция ЛЪ2:
Комисията е констатирала, че офертата на,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр. Казанлък е с
З3,9З на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията Еа останалите участници.
На основанпе чл,'l2, ал.1 от ЗОП, с писмо изх.Jф 549127.0 4,201'7 г. е изискана подробна
писмена обосновка за начина на образуване на цената.
Участникът е представил обосновка на 05.05.2017г, с Изх. Ns 152104.05.2017 г.
Комисията приема обосновката. Счита, че са изложени обективни обстоятелства, които
обосновават предложената цена за изпълнение, а именно:
- Транспортните разходи са заложени при макс;lмално възможен обем на натоварване
на автомобилите, с цел намаляване на техния относителен дял в себестойността.
- Разходите за материали са калкулирани при въ?можно най-изгодните цени за доставка.
Участникът е производител Ila пожарогасителе прах, дългогодишен партньор с
основните производители на резервни части и са постигнати максимално ниски цени,
на които закупува основните суровини и матерI,{али.
- Представена е подробна разбивка на предложените цени и заложената печалба.

-

Обособена позиция Л'Ь3 - Годишна проверка, техническо обслужване и поддръжка на пожарни
кранове на обектите собственост на ,,Брlлкел" ЕА.Щ

съответствие с техн.
специф.
съответства ва
изискванията на
възложителя

Участници
,,Файер инженеринг"

Еоод

,,Вистамар"

,.БВА и сие"

,,рвц"

съответства на
изискванията на
възложителя
съответства на
изискванията на
възложителя

ОО!
ОО.Щ

съответства на
изискванията на
възложителя

оод

Срок за
отстраняване
на пропуските

Стойност,

12 месеца

4 дни

270,00

12 ллесеца

4 дни

540,00

12 месеца

4 дни

12 месеца

4 дни

Срок на
изпълнение

лв. без

ддс

1

044,00

432,00

, Технически предложения, които не отговарят на изискванията на възложителя: За
трите обособени позиции - Няма такива.
5,2.2. Технически предложения, които отговарят на изискванията на възлояtителя:
1:
Обособена позиция
- ,,Файер инженеринг" EOOfl, гр. Казанлък
5.2.1

J\Ъ

-

-

,,Вистамар" ОО.Щ, гр. Бургас
,,БВА и сие" ОО! гр. Стара Загора
,,РВЦ" ОО.Щ, гр. Шумен

Обособена позиция ЛЪ2:
- ,,Файер инженеринг" ЕОО,Щ, гр. Казанлък
,,Вистамар" ОО!, гр. Бургас
- ,,БВА и сие" ООЩ гр. Стара Загора
- ,,РВЦ" ОО.Щ, гр. Шумен

-

Обособепа позиция J\Ъ3:
,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр. Казанлък
- ,,Вистамар" ОО.Щ, гр. Бургас
,,БВА и сие" ОО! гр. Стара Загора
- ,,РВЦ" ОО.Щ, гр. Шумен

-

6,

Съответствие на предлагани ценови параметрп с изискванията на възложптеля:

6,1. Оферти с ценови параметри, които

не отговарят на изискванията на
възложителя: Няма такива оферти
6.2, Оферти с ценови параметри, които отговарят на изискванията на възложителя:
Обособена позиция М1:
,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр. Казанлък
- ,,Вистамар" ОО.Щ, гр. Бургас
- ,,БВА и сие" ОО,Щ гр. Стара Загора
,,РВЦ' ОО!, гр. Шумен
Обособена позиция ЛЪ2:
,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр. Казанлък
,,Вистамар" ОО!, гр. Бургас
- ,,БВА и сие" ОО.Щ гр. Стара Загора
- ,,РВЦ" ООЩ, гр. Шумен
обособенд позиция Л!3:
,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр. Казанлък
,,Вистамар" ОО!, гр. Бургас

-

-

-

Комисията приема обосновката на участника като обективна и пълна.

-

с

2З,57 на сто поКомисията е констатирала, че офертата на ,,РВЩ" ОО.Щ, гр. Шумен е
благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.
На основан:яе чл,'72, ал.1 от ЗОП, с писмо изх.Nq 550/27.04,2017r, е изискана подробна
писмена обосновка за начина на образуване на цената.
Участникът е представил обосновка на 05.05.2017г. с Изх. Ns 24't1l04.05 .2017 г,
Комисията приема обосновката. Счита, че са изложени обективни обстоятелства, които

-

обосновават

-

предложената

цена за изпълнение,

а именн(l:

Участникът разполага със сервизна база на разстояние 1 км от обектите

на

възложителя,
Участникът използва специализирана автоматична софтуерна система, чрез която се
облекчава управлението на персона,'tа, проследяването на изпълнението на графиците
и отчетността. Това спомага за оптимизирането на преките разходи за осъществяване
на дейността, намаляване на допълнителЕите р!]зходи и оптимизирането на доставно складовите разходи.
- Разработена е система за подбор на доставчици. Работи се с утвърдени фирми и се
получават търговски отстъпки, доставки на стоr(и на цени на едро и др.
- Ръководния орган на фирмата е приел решение за залагане на минимаJIна печалба при
ценообразуването,
Комисията приема обосновката на участвика като обективна и пълна.

-

Обособена позиция Л!3:
е констатираJIа, че офертата на,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр. Казанлък е с 59,82
на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.
- На основание чл.'72, а,т.1 от ЗОП, с писмо изх.Jф 549127.0 4.2011г. е изискана подробна
писмена обосновка за начина на образуване на цената.
- Участникът е представил обосновка на 05,05.2017г. с }Iзх. Ns 152104.05,2011 г,

- Комисията

Комисията приема обосновката. Счита, че са изло}кени обективни обстоятелства, които

обосновават предложената цена за изпълнение, а именно:
- Транспортните разходи са заложени при моксrIмдлно възNlожен обем на натоварване
на автомобилите, с цел намaцяване на техния относителен дял в себестойността.
- Разходите за материали са калкулирани при въ:можно най-изгодните цени за доставка.
Участникът е производител на пожарогасителе прах, дългогодишен партньор с
основните

производители

на резервЕи

части

и са постигнати

максимаJIно

ниски

на които закупува основните суровини и материfu,Iи.
- Представена е подробна разбивка на предложените цени и заложената печа:lба.
Комисията приема обосновката на участника като обективна и пълна.

цениJ

- Комисията е констатирала, че офертата на,,PBI]" ООД, гр. Шумен е с 30,10 на сто поблагоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.
- На основание чл.72, ал.l от ЗОП, с писмо изх.Jф 550/27.04.2011г. е изискана подробна

писмена обосновка за начина на образуване на цената.
Участникът е представил обосновка на 05.05.2017г. с Изх. Ns 2411/04.05.20|1 r.
Комисията приема обосновката. Счита, че са изложени обективни обстоятелства, които
обосновават предложената цена за изпълнение, а именно:
км от обектите на
Участникът разrтолага със сервизна база на разстояние
възложителя,
- Участникът използва специализирана автоматична софтуерна система, чрез която се
облекчава управлението на персонала, проследяването на изпълнението на графиците
и отчетността. Това спомага за оптимизирането на преките рaLзходи за осъществяване
на дейността, намаляване на допълнителните рaвходи и оптимизирането на доставно складовите разходи.
- Разработена е система за подбор на доставчици. Работи се с утвърдени фирми и се
получават търговски отстъпки, доставки на стоки на цени на едро и др.
- Ръководния орган на фирмата е приел решение за залагане на минимална печалба при
ценообразуването.
Комисията приема обосновката на участника като обективна и пълна.

-

-

l

7.2. Оферти с по-малко от 20 на сто по-благоприятни

(lT средната стойност на предложенията

на останалите участници по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция ЛЪl:
- ,,Вистамар" ОО.Щ
,,БВА и сие" ОО!
обособена позиция Np2:
- ,,Вистамар" ОО,Щ
- ,,БВА и сие" ОО[
обособена позиция J\Ъ3:
- ,,Вистамар" ООЩ
- ,,БВА и сие" ОО.Щ

-

8. Класиране:
Обособена позиция Лi1:
Първо място:,,Файер инженеринг" ЕОО.Щ, гр. Казанлък
Второ място: ,,РВЦ" ООД, гр. Шумен
Трето място: ,,БВА и сие" ОО,Щ гр. Стара Загора,,
Четвърто място: Вистамар" ОО.Щ, гр. Бургас
обособена позиция Np2:
Първо място: ,,Файер инженеринг" ЕОО!, гр, Казанлък
Второ място: ,,РВЦ" ООД, гр. Шумен
Трето място: ,,Вистамар" ОО,Щ, гр. Бургас
Четвърто място: ,,БВА и сие" ОО,Щ гр. Стара Загора
обособена позиция ЛЪ3:
Първо място: ,,Файер инженеринг" ЕОО.Щ, гр. Казанлък
Второ място: ,,РВЦ" ООД, гр. Шумен

Трето място: ,,Вистамар" ООЩ, гр, Бургас
Четвърто място: ,,БВА и сие" ОО! гр. Стара Загора

Класирането е извършено съгласно обявеният критерий за възлагане - икономически найизгодна оферта въз основа на най-ниска цена за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС.
,Щата на

ЛЪ

приключване работата на комисията: 19.05.2017г.

399/ 20.04.2017г. на Изпълнителния дипектоп:

ПРЕ.ЩСЕ.ЩАТЕЛ: КристианАтанасовБаджаков

ЧЛЕНОВЕ: l.

Стефан .Щрагомиров Андреев ,...

2. Петко

!имитров Петков

З. Петя Петрова Хаджиева
4. инж. Красимира Иванова .Щимитрова

Приложение

ЛЪ1

Проверка за наличие на оферти с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници
Проверката за всеки участник е извършена по следната формула: [(У-Х)/У]х100, където:
,,У" е средната цена на офертите на допуснатите до оцеЕка и класиране участници в процедура
с изключение на цената на участника, за който се проверява дали е с 20Уо по- благоприятна от
останалите оферти; ,,Х" е цената на проверявания участник, чиято цена би могла да е с 20% поблагоприятна от останiulите оферти.

Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо технпческо обслужване,
презареждане и хидростатично изпитване на разполагаеми пожарогасители." по
Обособена позпция М1
Предложена стойпост, в лв.
без

ШIС

7 288,50

1з 12з,з0
11 004,50

Участник
Файер инженеринг" ЕООД
,,Вистамар" ООД
,,БВА и сие"
,.рвц" оод

7 61,4,00

ОО.Щ

Файер инженеринг" ЕООД

у=

10 580,60

7 288.50

Г(У-Х)/Уl х 100 з|,11449256
.,Вистамар" ООД
.у

8 бз5,67

lз

12з,з0

Г(У-Х),{/lх 100 -5r,96626з94
,,БВА и сие" ООД
9з41,9ззззз
11 004,50

..рвц"

оод

Г(У-Х),{/lх 100 -|7,79681519
1,0472,1

1 бl4,00

Г(У-Ю/Уlх

100 27,29252012

,,Ежемесечно абонамептно обслужване на пожароизвестителни системи в обектите на
,rБрикел" EAff, включващо поддържане на централа, пожароизвестители, ръчни бутонп,
- DeMoHT на теника,гд."" по обособена п
позиция М2
и пDи неооходимост
необ

Предложена стойност, в лв.
без

ШIС

з 808,00
5 688,00
7 з20,00
4 284,00

Участник
Файер инженеринг" ЕООД
,,Вистамар" ООД
..БВА и сие"
,,рвц" оод

Файер инженеринг" ЕООД
5 764,00

ооД

3 808.00

Г(У-Х)/Уl х 100 зз,9з416752
,,Вистамар" ООД
5 137,33
5 688,00

(У-Ю/Уlх
,,БВА и сие"

100 -10,71892032

ОО!
у

4593,3 ззз

з

3

7 з20,00

,.рвц"

оод

[(У-Х)/Уlх

100 -59,з6139332

у:

5605,зз зз з з
4 284.00

[(У-Ю/Уlх

100 2з,5,7278782

,rГодишна проверка, техническо обслужване п поддръжка на пожарни кранове на
обектите собственост на ..БDикел" ЕдД." по обособена позиция Ns 3
Предложена стойност, в лв.
без

Ш[С

270,00
540,00
1 044,00
432,00

Учдстник
Файер инженеринг" ЕООД
,,Вистамар" ООД
,,БВА и сие" ООД
,,рвц" оод

Файер инженеринг" ЕОО,Щ

у:

672

270,00

[(У-Ю/Уl х
,,Вистамар" ООД

100 59,82142857

582,00
540,00

[(У-Ю/Уlх l00 7,2|6494845

..БВА и сие"

ооД

41,4

1044,00

.,рвц"

оод

[(У,Ю/Уlх

100 _152,17з913

618

4з2,00

tO-Х)/У]х l00 30,097087з8

