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rр Гьльбово
обл Ст Загора

ЕАд
тел,: 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 93,

до

УПРАВИТЕJlЯ
НА'БВА и СИЕ" ООД

Гр. Стара Загора, ул. ,,Неофит Рилски" ЛЪ 5
факс: 042/2l 00 80, e-mail: bvagгoup@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АРАБАДЖИЕВ,
Уведомяваме Ви, че обявената от "Брикел"ЕА[ прочедура по реда на чл,20, ал.З от
ЗОП с предмет: ,rАбонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарнIlте
съоръжения на територията на ,rБрикел' ЕАД" по три обособени позиции с реф. Nч
|42002-20|7 - ОПнс приключи.
На основание чл.9J, ал.4 от ППЗОП Ви изпращамiе утвърден протокола от работата на
комисията.

ПDиложение: Протокол от работата на комисията - заверено копие.
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изпълнrlтсLrен
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протокол
оl,
II

разглеждане

оценItа на офертн II класllрilне IIа уtIастнпцIt по реда rr:r събrIраrrе tItr o(lc;r,t,tl
с облва lro ч.п. 20, ал.З от ЗОП

1. Описание rlа l]редмета IIа поръчI(ата:,,АбоItаментно сервIIзно обсlr;ltiвilнс ll l]()jL]l]ll,rliliit
Ita гIро,]]I{воп o)I(aPHtITe съоръжеIIия на територията lla ,,Бриrtел" ЕА!" по т]]II t]боUоr)сlll1
llозицпи с реф. JФ 1 42002-2О\1 - OllHc
Предцмеr,ът IIа поръаIIiата е разлеJIен Ira Tpll обособенIi позицпIl:
l
l
- Обосtlбсllа Iloзllt!ltrl jS1 - Сервизно обслулtване lIa противопо}ttаl]IIII уl]едlI.
тех}lllческо обслу;ItваIIе, презаl]ея(дане и хидросlатIлчно изпIlтваIlе lItl l)ll,]гioлill,iie\l]l
l]
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поjкарогасители.

- Обособена позlIцlIrI N!2 - ,,EltteMece.IHo абонамtен,l но обслуllсване lILi llo)liitl]ollзl]ec,гl)lejllll]
сljстеI\,lи в обектtrте на.,Брикел" ЕА!, вItлIочващо поддържане на цен,траJIа- по)l(аl]OIIзвестLlте,lltI_
1lъчttи бутонIr, cI,1pett}I и лри необходимост peivloHT Ila теIiиката."

Обособепа позIlцIlrl J\i3 - Годишна проверка, техническо обслутtване It поjцl]ъ)Iilill
lI(])IiapHrI I(l]aIIoBe tta обектtIr,е собс,гtзеност на,,Брикел" ЕА,.Щ

-

2.

l]a

ПрогrrозrIп стоirнос,г на порыIкаT,а: 24 500 лева без ЛЛС.

3. !ата

ILr о,fваряне rlir офертIlте: 20.04.2011 г., 10:00 часа,
На пуб';lичното отваряIIе не прI.1със,гваха представители на участнtlцI],ге.
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ГIодател на офертата за участие

,,Фаt'Iер

tl

HltertepIrHl"

,,Вистаtпtар"

clte"

ЕОО!,

OOl[, гр. Бургас

О()[

гр. Стара Загора

J

,.БВА

1

,"РВЦ" ООД, гр. IJJyпleH

l,t

t,p, Казанл,ьк

lJx, нсlпtер

обособена lIOзIIIlllrl

,]|t

li()rl i (l

дата

е lIо]tадеllа rl(lc1l l ltl lt

Вх. Nc
1/19,с4.2017г.

tlозttI ltl

Обособена
Обособена
обособепа
Е,х. ЛЪ
обособена
2l19 .i)4.201'lr, Обособена
Обособепа
Вх. Ns
обособена
3/19.04.20l7г. обособена
обособена
( )ЬособеtIз
Вх. NЪ
4l19,04.2011г. обособена
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позItцltя Nl ]
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позttIпtя N!
поз ttllt tlt
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позицLtя Лц 2
позицця-Щg .].

[rоз

о

l$ltJ{fifi|ли,
l(омисl,tята отворп оt|lертите по реда Iia тяхпото постъlll]ане. Предсела,гешr,r, tta ttoltttcrtяiit

t,r.rittltt

llредло)кеIIrrtе ценIl. С това прIiключIi публ!Iчната част ст работата на комItсlIята.

5. На заrкрllт,о зilседlIIIIе Ko]tlllcl!яTa рдзгледа офер,гпте, olteнtt и кJIасIIрл C,blltlll,e 1 liilIi l о
сJI еlll]д:
5.1. C,boTBeTcTBlte с LlзIlскванлlята K,bl\,I лLlчно състояние lI критерии за подбо1l:
5. 1 , 1 . Оферти, I(O1.ITo IIе отговарят на 1-1зискванията за лично състояние }l KplITe]]lill tlt lto, цб,.,1l:
I

Iяпlа такиtза офер,гtl

5,1.2. Офертп, KolITo отговарят на I]зl]сI(ваIlията за лliчIIо състояние
,,Файер интtеrrерtttlг" ЕОО!, гр. ltазан;rыс
- ,,BrIcTaмtap" OOfl, гр, Бургас

-

- ,,БВА rr сие" ОО.Щ гр, Стара
- ,,РВЦ" OOfi, гр, lIIyMleH

}I

KpиTepIlIl за trо.Ilбор:

Загора

5.2,

Съответствие Ita техническите предложения с изискванията IIа възло)ки,I,еля:
Кратко описанttе на предложенията IIа участниците:

Обособена rIOзIllIIlrl J\i l - Сервизно обслулtване на противопожарни уредrt) BIiлloLIBillllo
,I'ехничесI(о обслутсваtlе, презареждапе rI хидрос,гатично изпIiтва}Iе Hi]
раlзпо_ililгае\Il1
пожарогllсIlтелI,L

Срок за
Срок на

C,r,oT,BeTcTBtre с техлt,

Y.IacTtIllцlI
,,

Ф

aliep инltсенер Ltнг"

Боод

сttеци(l.
с,ьответства на
IlзIlскваII!Iя,tа lIa
възло)IiliтеJtя

1.1зllълнение

l2

плесеца

o,l,cT]]a н,i

I]

al

ie

lIa пропусliIIте
4 дlttl
7 ]88,j()

Съо,гве,гства rta
,.IЗлrсr,апrар"

OO/l

Iiз!IсI(ваниJI,га на

в,ьзJlожliтеля

,,БВА tl сие" ОО/]

съоt,ветства на
пзtIскванията на
възло)кителя

12 мtесеца

4 дIIrт

1з l]].з()

I

12 л,лесеца

4 дlttt

]1 0().1_50

l2

4 J(Htl

7 61.+.()0

съответства на

,,рвц"

IiзисI(ванията IIa
възложL,теля

оод

плесеца

Обособепп позIlIllIrI l\Ъ2 - ,,Еlltемесечrtо абонаментIrо обслуяtване I1a по)каl]оI{зl]ес,гIlтс: l l ll1
систеN,IIi в обек,гите lIа,,Брltкел" ЕА!, включващо поддържане на центра.]Iа, пожароIIзвес.1.1l IeJIlt.

ръчни бутони, сирен1,I и при необходимост

Участrrицлt
,-Файер инлtенеринг"

воод

,,tsистапlар"

,,БВА п сие"
,,P]]]I"

peN,IoHT на l.etlrrKaTa."

съответствие с техн.
специ(l,
C1,oTBeTcTBa на
rlзtlсI(ванията Ila
възJtо)liиIеля

оод

ОО!
ОО!

съо,гветствё на
изисI(ванията на
възложителя
съотве,гства на
изItскваниJrга на
възложителя
Съотве,l,ства tra
I,Iзисl(ва н1.1ята на
вт,зложителя

I

Срок на
}IзпъJlнен!tе

Cpotc за
отсl,раllяване
IIа пропускI{,rе

12 ьrесеца

4 лlttr

12 л.tесеца

4

1

з 808_()0

дни -;,
.'''lL

)

0 8 !i.i.

2 месеца

12 ллесеца

вffрн
--.,=:-+

4+
tлl

l;ъi

i

Обособена позIIIlIlrI J$r3 - ['одишна лроверка, -tехниtlеско обслуlкване tl llоiцl]ъ]Iiкtl tla llojli|li)llll
IipaHoBe Htt обеtстt,lте собственоот rra .,Брикел" ЕА.Щ

у.rастнlrци
,,Фаr:rер

Еоод

Il н

iIcell

,,Вистапrар"

,.БВА и сие"

,.PBI_1"

5.2,1,

е р rt

ll

г"

ОО!

съответствrrе с техн.
специ{l.
съответства на
изI.1скванията на
възложителя

съответства на
Iiзискванията }Ia

Срок за
отстl]аIIяваIIе
на пpoIIycliIlTe

Стойнос,г.
лв.'оез

12 месеца

4 днrr

] 7().()t)

2 месеца

4 дни

540,()0

12 плесеца

4 днIr

12 месеца

4 лtItл

Срок на
изпъл}Iение

1

ts,ьзJlожителя

ОО!

оод

Съотве,Lства на

ltзискванията на
възложI]теля
с,ьответства tta
изLlскван!Iята на
възложителя

5^.?.2 Технlrчески llрелложения, които отговарят
обособепа позltцпя }{Ъ 1:

IIа изискванията IIа в,ьзложIlтеJlя:

,,Файер инrкенеринr" ЕОО{, гр, Казанлък
,.BtTcTaпta1l" ООf(, гр. Бургас
,,БВА ll сие" ОО! цl. Cтapa Загора
,,РВЦ" ООЩ, гр. Шуrчrен

-

-

ОбособеIlа rrозltrllrп J\!2:
- ,,Файер lltrlrcerreptl Hг" EOOfl, гр. КазаrIлък
- ,,BItcTab,tap" ООЩ, гр. Бургас
,,БВА и сие" OOl] гр. Стара Загора
,,РВЦ" ООЩ, гр. Шумrеп

-

Обособена позпцllя N!З:
- ,,Файер иtlтtенериltг" ЕООЩ, гр. Казанлък
- ,,Bl.rcTaMap" ОО!, гр. Бургас
- ,,БВА tr спе" ОО! гр. Стара Загора
- ,,РВЦ" OOfl, гр. IIIупrен
Съотве,l,стl]llе tla пре/IлirГаIlIl ценовIl параметрп с пзIlскванtlrtта Ila l}ъ зJl orцt1,I,e.Ill:
с ценоl]лI пара]\,1етри, I(оито IIe отговарят на изискванията на
въз,]lожLIтеJIJI : lJяьtа таttuва оферти
6.2. ОсРерти с ценоt]!l ПаРаi\,lеТР}t, KorITo отговарят }Ia изискванията на възло)кI{,l.еля:
обособенrr позrlцrlя Л1l :
- ,,ФаIiер lIH>Itetrepttltг" ЕООfi, гр. I(азанлък
- ,,Вистапtар" ОО!, гр, Бургас
- ,,Бl]А rr clre" ОО! гр, Стара Загора
- ,,PBIГ'OOIJ, гр. tI Iyпlell
ОбособсIlа llозпrtпя JYg2:
- ,.Фаiiер l,tнltсенерtltlг" ЕОО!, гр. Казанлък
- ,,[JllcTabtap" ОО!, гр, Бургас
,,БВА и сие" ОО! гр. Стара Загора
6,

_

6,1. Оферru

-

l

0.+4.()()

4з2.00

Технlrческlt предлоI(еIIия, които не отговарят на изисква}Iията Htt възrtсllIiItте;tll:

,грliте обособенl1 поз}тIlиIл - IJял,Iа
такива,

-

ддс

,,РВL{" ООЩ, гр. lJJyrvrerr

Обособенд позltltпя Л}3:
- ,,ФаIiер lttIlttetle1llаtlг" EOOfl, гр, КазалIлък
- ,,BlrcTaMap" ООЩ, гр. Бургас

вffрн0 с

ЗtL

,.БВА I,t crre" ОО! гр, Стара Загора
,,РВЦ" ООД, гр. [LIyп,IerI

7. Проверка
7,1 , Оферти

за IIалиtIIlе uа необпчаliно блпгопрltятнlt офертIt:

с пове'Iе от 20 на сто по-благоприятни от средна,rа стойност на ttредло)l(еt{л\яIt\ \]а

останалите участнrlllи - Комtrсr,rята извършll проверка на подадените офертLI tr oбeKt,ttBIt1-1i.t
резултатII,ге от IIзв,ьl]шеltаIа проверта в Прилолtение No1, неразделr{а част 1,1 нztс,IояItllIrl
протокол. В резуrrгат }Ia извършената проверка ycтaнoBll по обособени позицllLI> I(ati1.g сдел]}|t:

Обособепrr позlIцrlяl Л}1 :
- Комlтсltя,га е KoHcTaTl]pajta, че оrРертата на,,Файер инlrсенеринг" EOOff, гр. I{а,lаrtlл.t,li с с
31,11 па сто tlсr-благопрI,Iятна от сре/t'ната стойност на предложенията на остаI]алlI.1.е \,.laC-гJIlll(tl,
- Fla ocHoBatrtre чл.72, ал.1 от ЗоП, с пис}lо изх.Nч 549/27.04.20 ] 7г. е Ilзискана ttодlltlбttа
лllсмеIIа обосllовt<а за IlalltlH0 ttl образуване lla ценаlа.
У,Iастникът е предстаtsил обосновка на 05.05.2017г. с Изх. Ns l52104.05,2017 г,
Коl,tисията ttplrebTa обосновката, С,Iита, че са изло)кени обективнrr обстоятеlIствll. tttlItt,l
обосrrовава,г предложеIIата l(eHa за IIзпълнеI{ие) а иI,Iенно:
- Tpat tcItopTH u,ге разходи са зало)I(еlIи пр!1 максимално възIиожен обем tIa IIitTollal]BillLc
на автоьtобltлите, с I(ел наi\IаляВаIIе Iia техния относIIтелен дял в себестоti ност
t,it,
- Разходtrте за N,{атеl]l{али са калкулирани при възмо)кtlо наI-I-изгодн!lте l1el'11 за
/1ос.гапliа,
У,rастпt,lкът е производител rIa пожарогасиl,еле прах, дъJIгогодrlпIеlI lItll]TtlbO1)
U
осноtst{ите производители на резервIIи части и са постигнатI{ N{аксиN,IалIIо
llitclill цеllll.
на KolITo закупува основните суровинIi и ]\,Iатерлiали.
1Iредlс,гавена е подробна разбивка на предложБч,",r" ц"ни и заложеIIата печztлба,
комtлсl.tята rrриема обосновката на уqастника като обективна и пълIlа.

-

-

Коп,rtлсията е коIIстатIIрала, че ot]lepTaTa на ,,PBIJ" ОО,Щ, гр. Шумеп е
с 2] .2|) на
благолрt,tятни от срелната стойност на предло}кенията на останали.tе
участнIlцII.

- На

ОСrtОВаГrИе 'ТЛ,J2, аЛ.1

от ЗОП, с ilисп{о изх,Jф 550/27,0Ц,ZОtlг, е ttзIIсl(iIна

пI{сNIеttа обосновlса за на!Iина на образуваttе на цената.

c,t

O по-

п0_11)()оIIJ

-

УчастниItы,е llреJ(ставltл обосrtовка на 05.05.2017г. с Изх. Nq 2410/04.05,20]7 г.
I(опllIсията прI,1ема обосновката. Счита, че са изложени oбeKTLtBHlI обстоя,ге,ltс,гва,
ltott,ltl
обосItоtзават предложеIIата IIена за изllълнение, а именно:
- Участниltът разполага със сервизна база на
разстоянItе l кп,t or, обеtt.гt'.,е на
Вт,злолtt.tтеltlt.

и отIIе,гнос,гтil.'I'oBa спопtага за оптимIlзирането }Ia преките
разходи зi] осьI]lес.1.I]яtsаllе
допълнителните разходи I{ олтиI\{изирането на лос.I,i:lвно

tIa 21er:Ilrocl'Ta, наN{аляване на

-

сl(ладови,tе l]азходII.

Разработена е clicTeмa за подбор IIа лоставчрIци. РаботrI се с
утвър/(еIII.I tlttllпttt tt се
получават .tърГовски отс,I"ьпки, lIocTaBKLI на стоки на цени на едро и
llp.
Ръководнrrя оргаlI на t|lирмата е приел решение за залагане на i\,1}IHIlNlaJIIIa
tletlarlail lll)l1
ценообразуване.го,

комl-tсията прlлема обосновката IIа участIIика като обекrивна и пълна.
ОбособеrIа позпцllя J\it2:

- к

j3,93

- Т-I

а, че офертата на,
от средната стойно
от ЗоП, с писмо

пIlсмена обосltовка за начlIна на образуване на цената.
-_ Учас,гttикът е llредставIrл обосновка на 05,05.2017г. с Изх, ЛЪ 152/04.05.2017

-

Казанrгt,tt е с
rITe уLIас.I.IIицIL

atta

по/tробttа

l.,

Транспортните разходи са залоя(ени
разходите за материали са калкулlIрани при въэмох(
cl,itl3liit.
у.lастнl.tкът е пi]оизводител на пожарогасителе
l)c
ocIloBII'.ITe
на резервни части и са посlг
dЦllЛ{lll",."
,,.,,,,.
'IроLIзводитеJIIл
IIа lio1]TO закупува
OclJoBtlпTe суровrIни 1.1 NIaTepl,IaлI.1,
Прелставена е подробна разбllвка rru пр"дпоu,"r.,uте
цени и зало)I(ен?].l.а пеаIаIlбп

коьtлlсlrята приепIа обосновl(аl.а на участника като обекiивна и пълна.

-

Корtисията е констатирала, че офертата на,,PBI{'' ОО!, гр. Шупtен е с 2З,57
благогtриятнt,t o,1, средцIата cToI-IHocT на предложенията на останаJIите
участниI{It.
- На ocHoBaHple .lл,72, ал.1 от ЗоП, с писiио изх.Ns 550/27.04,2017г.
е изискана
пtIcN,IeHa обосновка за начина на образуване lla цената.
Участникът е представил обосновка на 05.О5.20l7г. с Изх, }lЪ 2411/04.05,2017 г,
Комrlrсията приеп,tа обосновttага. Счttта, че са излоя(ени обект1.Iвни обстоя.t,еltс.гвit, tcoltlcl
обосновават предлоя(ената цена за изпълнен!Iе, а и]чlенно:
- УчастIttrкът разполага със сервIIзна база на разстояние 1 км o.t. обеItтILt,е tla
възлоrкителя.

-

Ii отчетtIос-гта. Това спомага за оптиN{Ilзирането на преките
разходIt за ocbltlec.гBrl]laIIc

-

На ДеlirIОСТТа, НаiuаЛЯВаНе IIа ДОпъл}IителнI,Iте
рззхоли Il оIIтиNIизирането titl llocl,alBt]L)
скJIадов}тте разходи.
Рzrзработена е clicl,el\,Ia за подбор на доставrIици. Работлt се с yTl]bp/lerlll
(ttIpltttt

получават търговсклI отстъпки, доставки на стоки на
цени на едро и др,
- Р,ысов IiIIя орган на фирмата е приел
за
залагалIе
на l\,1иHtlп,taJl1l2l ttе.lалба
решение
IleIloo азуването.
копrлlсl.tяl,а гlрлtепла обосновката на
участника като обеlстивна lI пълнil.

tt сс
tl1-1tt

Обособена позllцllя J\}3:

- Комисrтята

е ко}tста,.ираJltl, че офертата

на,,Фаriер инlIсенеринг'' ЕОО!, гр, Казанlrыt е
ената,
017г, с 11зх.

М

с

_59.8]

l52104,05,2017 г.

lta автомобr,tJtите, с цел наNIаляване на техII}Iя относителен
дял в себестоt-tлtilстта.
oclIoBHIiTe производI;IтелrI на резервни части Il са llос,глIгнат}l
N{aKclI]\.1aJ]tlo HllClill lLetljI.
IIа KoI1.1.o закупува осtIоtsни].е

Предс,гавеtlа_е лодробна разб
rtолуIисията прIIеi\Jа обосноt}ката на
уч

-

цени !I зало)I(ената tte.la.,rtбlt,

а и пъллIа,

Коlrисrtятаt е l(оIIс,],атирала, че офертата на
,,PBI-{" ОО!, гр, Шумеtl е с З0,1() ]Iil ст(] lI()лагопрIlя1,IIrI от средната стойлIос,г на лредлоr(енията на
останмите участнI.1ци.
IIa ocrloBattиe чл,72' ал,1 от ЗоП' с писý{о изх.]ф 550/27.0
ц.Zоttг, ,,,r,,",,о,,о Пolll]of)l]il

IlI{сNIeнa обосновttа за lIач}1lIа на образуваtIе на
цената.
УT астнl,rкъ,г е представиlI обосlrовка на 05.05.2017г.
с

-

"

Изх.

ЛЪ

2;l11/04.05.2017 г.

а изло)liени обективни
именно:

база на разс,tояние

I;,::::,::у:_:l::::i_:::1rurr.ирана

обстtlяL,е..rtс

1 км от

t,ва, liott-l.tl

ttбеIt-t

ltte

tttt

автоNIатична софтуерна сис.tема, (Iрез liоято се

про"п.r"uuп.,Ъ'*,;;;;;;#;;1:,"i,,il;i;,i,,;:

:",{""j.'*,i"*:^i,::,:1",т:,:,1],:|.ч-ц
за оптI'NIIIзлIран.,о

I""]],ilill]l^,.^T::-::l:l:::.
на леI"lност,га) HalvtallЯBaHe на лоllълнIlтелните

nu n',.n,,"
разходи

скJlадовите рirзхо.цIr.
- Разработеttа е сисl,еi\{а за подбор на доставчици. Р
лоJlуrIават търговски отстъпкI.{, доставки IIа стоки н
l)ъltоводнtля орган на
фирплага е приел решение за
ценообразуването,
I(омrlсtrята прлtема обосновката IIа
участItllка като обек,r.ивна
,

*;;,;;;;;;,ii;',;;];,,"
IeTo на lloc,гaB}l(]

t|lltplttl

t.t

сс

flI)II

7.2. Оферти с

по-]чIаJlко oT, 20 на сто по-благопрlIятни ()т средната cToliHocT на п])елло;l(еlIIL llt

на остапалите учас,гници по обособени позиции, както следва:

Обособена позlt цtlя Nч l:
,,Вистапrар" ОО.Щ
,,БВА rl сие" OO.L-[
Обособеlltt позlIцllл,]\Ъ2:

-

,,Вистаr,rар" ОО,Щ
,,БВА lr clre" OO!

Обособена позпlIпя Nд3:
- ,,BlrcTaMap" OOfl
_ ,,БВА l.r cl.re" OOfl

8.

I{ласлtраlrе:

обособена позrrllIrя

JYgl

:

Първо шtясто: ,,Файер r,tнтсенеринг" ЕОО.Щ, гр. Казанлък
Второ мrясто:,,РВЦ" ООД, гр. lIIупrен
Трето място: ,,БВА Ir сие" ОО! гр, Стара Загора,,
Четвърто t,.tltcTo: Вистамар" ООД, гр. Бургас

Обособенд позrlцIlя ЛЪ2:
1-Iърво мlяс,го: ,,Фаtiер rtttlкенеринг" ЕОО!, гр. Казанлък
Второ пIяс,го: ,,РВЦ" ООД, гр. Шуtuен
Т'рето пlясто: ,,Вистаtчtар" OOl], гр, Бургас
LIетвърто пtясто:
,,БВА и спе" ОО/{ гр. Стара Загора
Обособена позlrlцIlя J\Ъ3:
1lърво мяс,го: ,,Файер ltнiIсенеринг" ЕОО,Щ, гр. Казанлък
Второ пlяtсто: ,,РВЦ" ООД, гр, Шу1,Iен
Tpeтo п,tясто: ,,t}ис,l,апtар" ОО!, гр, Бургас
Четвърто п,Iясто: ,,БВА и сие" OOfl гр, Стара Загора

Класиранеtо е извьрtIIено сьlласно обявенияг критерий за възлагане - иKoHoltIl'tcuKtI lIltйllзгодIIа оферта въз осIIова на най-ниска цена за Iiзпълнение rla поръчката в леваJ без !fiC,
flaTa IIа приключване работа,га

ПРЕ!СЕfiАТЕJI:
ЧJ]ЕНОВЕ:

FIa

I(о]uисията: 19.05.20l 7 г.

КрttстиаIl Атанасов Бал;ltаков

l . CTe(laH

!рагомиров Андреев

..

. .

.*

2. Петltо flиплитров Петков

З. Петя Петрова Хаджиева
4. ttTtlIc, Красиtчtt-lрzr Иванова

!имитрова

l,

,1 r, ь о

tlllнАлАi

Приложение No1
1lpoBepKa за HaJIIirlLle rra оферти с повече от 20 на сто ло-благоприятни от средната ctoi]ttoct ttlt
предложенията на останаJIите участници
l-IpoBepKaTa за Bcelo{ уtIас,гник е Itзвърlхена по следната форьrу;rа: [(У-Х)/У]х100. ItL,ле,го:
,,У" е средна'l,а цеr{а lla офертите на допуснатllте до оцеIIка и класиране участIII{rII] в процсд),l]а
С l1ЗКЛlОЧеНИе IIа ЦеtIаТа На УЧаСТНIiКа, За KotiTo се проверява даJIи е с 20% по- благtlt t1:lttятtlа tlt
остаI]алите офертrr; ,,Х" е tценага на проверлвания участник, чиято цена би п,tоглzr да е с f0%) lloблагоприятна от останалIlте оферти,

СсрвIIЗllО обслу;rtваIrе IIа tIро,гIIвопояiарнп урелlr, вклIочващо техllllчесttо oбc:t1,;ltllatle,
презаре (дане Il xrlдpocTaTIlrlllo lIзпIiтRане на разполагдеN{lr поrкарогrtсII,гелII. " lI0
обособепа ll0
tlозrIцrrя М1
ПреллоrrtсlIа стоI"lнOс,г, в лв.
без

ДДС

участнtlк

7 288,50

Фаliер

13 123,з0
l1 004,50

..Фоrýр !щýдýI]]
"l_
,,BlrcTaMap" ООД
,,БВА и сие" ОО!

7 614,00

,,рвц"

1,1rl;;lсенериIrг"

|Q9Д

оод

ЕООД
l0

5

80,60

7 288,50

[(У-Х)/Уl х
,.Вистап,Iар" OOfl

100 з

l,l1449256

8 бз5,67

lз
.,БВА и crre"

123,30

[(У-Х)/Уlх l00 -5l,96626394
OOff
9з4l,9зз ззз
11 004,50

,.рtsц"

оод

[(У-Х)/У]х

100 -l7,,79681579
10,+72,1

7 бl4,00

Г(У-Х)/У lх 100 27,29252012
,,Еж-емесечIIо абонамеrrтно обслуiкване rra пожароизвестителнп системIl в обектrrте Itit
,,Брикел" ЕА[, вклlочващо полцържане на централа, rrO}кароизвестIlтелIl, рыrнII бl,тоtпI,
и прlI II9оOходIIмост
llеоб
- peNtoHT па теника,га.'' по обособена поз
л'!]2

ПреллоiкеIIа cToI"IHocT, в лв.
без

!flC

Участнпк
,,Файер инженеринг" ЕООД

з 80в,00

5 688,00
7 320,00

,,BIrcTaMap" ООД

4 284,00

,,рtsц"

оод
.-----

,,Файер lrнlttеlrеринг" ЕОО.Щ

у=

5 7б4,00

--]тqрнг

-,

3 808.00

[(У-Х)/Уl х

ОО!

,,Вистапtар"

100 зз,9з476752

у- 5lз7,33
5 688,00

[(Y-X)/Ylx

,,БВА и сие"

ОО!

100 -10,718920з2

159з,зjjззз
7 320,00

,,рвц"

[(У-Х)/Уlх

оод

100 -59,361з9зз2

5605,зззз33
,l 284,00

[(Y-X)/Ylx

100 2з,5,12,18782

ех нIIческо обслужване II поддръжка на пожарнIl l(plltIoBe Il:l
обектrrте собствсr tocT Hlt ,,Брrrкел" ЕАД." по обособена позишrlя JTc З
Предложена cToI-lHocT, в лв.
провер!(а,

,,Годишна

без

T

Ш[С

участrrпк

270,00

,,Фаtiер инхсенеринг"
..BllcTaпrap" ООД

540,00
1044,00

ЕООД _

,,БВА и сие" ООД

432,00

,,рвц"

оод

,.Фаliе;l llH;KeHeplIH г" ЕООД
672

270.00
,,Вистап,rар"

[(У-Ю/Уl х
OOfl

100 59,tt2142857
5

82,00

540,00

[(У-Х)/У]х
.,БВА и сие" OOfl

100 7.2l6_19{845
4l_+

1 044,00

,,рвц"

оод

[(У-Ю/Уlх l00 -152,1739lз
бl8
4з2,0о

[(У-Х)/У|х

100 з0,097087з8

\
\7\l
вярн0

t

D

