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работата на комисията
по процедура с реф. ЛЪ КС 02-2017- 01

На основание чл. 103, а,т.З от ЗОП и чл,60, ал,1 от ППЗОП, коп,lисията, аазнаlIена сьс
Заповед Ns 50/10.01,2018г. на Изпълнителния ,Щиректор на,,Брикел" ЕА!, в състав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:
Станимир Милков Христозов - Ръководител отдел ..,Щоставки"

ЧЛЕНоВЕ:
1) Стефан Георгиев Кусев Заместниrt - ръководител отдел ,,Поддрътtка и peNIoHT

2) Кристиан Атанасов Бадrкаков - Юрисконсулт

Отвори, разгледа, оцени офертите, проведе преговори и класира участниците в поl]ъчка с

предмет: ,,,Щоставка на лагери за технологичните нужди на,,Брикел" БА!", реф. N9 IiC-()],
2017-0l, открита чрез квалификационна система с предмет: ,,Доставка на лагери"с реф. Nl КС
0212017 г.

1 . Промени настъпили в хода на работата на комисията - няNIа.

2. Кратко опиоание на работния процес. Участници в процедурата,
В изпълнение на Решение Nq6/02.01.20l8г на Изпълнителния директор на,.Брикел" EAfl.

бяха изпратени покани за представяне на оферта в процедура на договаряне с прелtsарителlttl
покана за участие до следните лица:

. ,,Авангард консулт" Еоо.Щ
о ,,Технотрейд-Ко" ООД
о ,,Тиви груп" оо,Щ
о ,.Белоруски лагери" А,Щ

В определения срок до l6:15 часа на 09,01.2018г. са постъпили следните първонача.]lllII
)еl]ти:

Nq по
ред

Подател Вх. нопIер дата и час на
получаване

l Белоруски лагери" АД Nъ1 08.0l .2018/1 1 :З0

2 Тиви груп" ООД лъ2 09.01 .2018/10:35

_) ,,Авангард консулт" ЕООД NqЗ 09.01 .2018/10:40

На 10.01 .201 8г. от 10:00 часа, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА!, гр. Гълъбово, на ocHoBaIIIle

чл.54, ал,2 и следваrците от ППЗОП, комисията отвори по реда на постъпването и заве)l(лitнеlо
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им rrолучените в законоустановения срок първоначални оферти. На заседанието на KoNItIclIл,l-a

присъства - Г-лtа Румяна Петрова ,Щанева - представител на ,,Тиви груп" OOfl, peJlol]t]()

упълномощена с пълномощно J,l! 515 от 24.01,2018г.
След преглед на представените док1менти от у{астниците комисията не установи лI-IIlсit-

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа fрешlii,t
и/или несъответствия с изискванията на възложитеJUI на следните участници:

о,,Белоруски лагери" А,Щ - вх, м1/08.01.2018г., 11,30 часа.
Участникът е представил всички изисквани от Възлоlrсителя документи.
о,,Тиви груп" ооЩ - вх. Nq 2109,01 ,2018г., 10:35 часа.
Участникът е представил всички изисквани от Възлоrrtителя докумеLIти.
...Авангард консулт" Еоо.Щ вх. Jф3/09.01.2018г,,10:40 часа.
Участникът е представил всички изисквани от Възложителя документи.

!ействията на комисията са обективирани в Протокол Nо1/10.01.2018г.

3.На l2.01.2018г, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА! след преглед на TexHt,t.tecttItTe

предлоя(ение за изпълнения на поръчката на участниците, комисията KoHcTaTIll]a. tIe

предло)Itенията Ila следните участници отговарят на предварително обявенгtте условI.Iя IIil

възлоrкителя,
о ,.Белорусltи лагери" А,Щ

о ,,Тиви груп" ОО,Щ
о ,.Авангард консулт" Еоо!
!ействията на комисията са обективирани в Протокол NЪ 2/12.01.2018 г.

4.На 26.01.2018г. комисията отвори, разгледа и оповести първоначалните ценовIi офертлl tta

допуснатите участници. IJеновите предложения на участниците са изготвеtIи сl,гJIасIIо
предварително определените от Възлоltсителя в документацията изисквания.

На 26.01.2018г. комисията проведе преговори с допуснатите участници. I-Ia ocHoBalItre .t;r,

67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоначална оферта за възлагаIlс 1lll

обществена поръчка е проведен публичен lItребий за определяне на поредността на провежлаlIIе
на преговорите. Поредността на изтеглените билети и реда за водене на преговорll е l(al(l,o

следва:
Първи участник: -,Авангард Консулт" ЕОО,Щ
Втори участник: ..Тиви груп" ООЩ
Трети участник: ,.Белоруски лагери" А.Щ

съгласно rlл, J2 от Зоп, комисията извърши проверка за наличие на необлl.Illiirtо
благоприлтна оферта.

Извършената проверка е отразена в Приложение Ns1 към протокол No 3.

.Щоговорената цена от ..Тиви груп" ОО!, в размер на 49 65З,00 лева без !ll('.
отнесена към средно аритметична цена на останалите предложения в размер на 67 555 ,цева

без ДДС е с повече от 200% по-ниска (26,5 0%),
За ценовите оферти на останалите участници, комисията не установи разлика по-гоJIяNIа

от 200Z спрямо предложенията на другите участници.
Предвид констатациите и изискванията начл.72, ал,1 от ЗОП, комисиятаJ реши да изIIсIIа

от участника ,,Тиви груп" ООД дu представи в срок до 12.01,2018т., подробна лисNIеIIil

обосновка за начина на образуване на предложената цена в лева без fi!С.

5.На 07.02.2018г. е изпратено искане за обосновка до ,,Тиви груп" ОО,Щ за представяне Htl

обосновка по смисъла начл,72, ал. 1 от ЗоП.
В определения за това срок е получена обосновка от ,,Тиви груп" OOfl с вх. -},ll

35/09.02.2018 г., в която участникът изтъква следните обстоятелства, с които обосноlзаttзit
образуването на предложената от него цена:

о ,,Тиви груп" ОО.Щ е ocнoBell топ дистрибутор на марката ZYL rla територията Ila

България и има изградени трайни търговски взаимоотношения с про !Iз волLl,],е.l,L

Поради тази причина получава преференшиални цени за доставян}Iте от него cToIiIL
CT;1,2 ttT З



. Икономическите условия и силната конкуренция към настоящия п,loNIcllT

предполагат максимално подобряване на офертите на производителите на лагерII.
. Складовете на участника се намират на близко разстояние от седаJlltщеl,о tlal

Възложителя, което позволява намалява на крайната цена на доставяните от lIсго
лагери.

6. Комисията разгледа постъпилата от ,,Тиви груп" ОО! обосновка по чл.72, ал.l от ЗОП в

поръчка с предмет: ,.,Щоставка на лагери за технологичните нужди на ,,Брикел" ЕА.Щ", ре(r.
Л9 КС-02-2017-01, открита чрез квалификационна система с предмет:,,!оставка на лагерI1 с

реф Nl КС 0212017r. от ,,Тиви груп" ОО!.
Комисията констатира, че са налице изключително благоприятни условия за yчacl,}lIil(it

за представяне на продуктите, съгласно .lл.72. ал.2 от ЗОП,
Комисията приема обосновката на,,Тиви груп" ООЩ.

7. След приемане на представената обосновка от,.Тиви груп" ОО,Щ, комисията извърuIи K.rlaclIpalIe

Еа допуснатите участници по предлох(ените от тях цени, както следва:
Първо място: ,,Тиви груп" ОО!
Второ място: ,,Белоруски лагери" А,Щ

Трето място: ,,Авангард Консулт" ЕОО,Щ

8. Комисията предлага за изпълнител на договора - .,Тиви груп" ООЩ с договорена tleнa зll
изпълнение IIа поръчката - 49 653.00 лева (четиридесет и девет хиляди шестстотин петдdсет и ,г1-1Il

лева), без !!С.
Мотиви: Предложението на участника отговаря на предварително обявените от ВъзлоlI<лt,ге,llя

условия. Класирането е извършено съгласно т. 1,5 от .Щокументацията за участиеJ на ба,за

предложена цена за изпълнение на поръчката в лева, без ЛЛС, DDP складова база tta

Възлоrrtителя в гр. Гълъбово (Инкотермс 20l0 ) и включва всички разходи по доставката. Iiа,го

на първо място е участникът предложил най-ниска такава.

,Щействията на комисията са обективирани в Протокол Nq 3/21.02.2018 г.

9.Комисията ттредлага да се сключи договор с класирания на първо място ytlacTнIltt ..'l't,tBtt

груп" ОО! при следните условия:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 49 653,00 лв,, без .Щ.ЩС

Срок на изпълнение на договора 12 /дванадесет/ месеца от датата на подп1.1сваlIе llll
договора.
Начин на изпълнение - доставките
възложителя

на изделията ще се извършват по зalявl(it lI0

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - 30 /тридесет/ дни от датата Ilil
получаваI]е на заявката от Изпълнителя

Прддажýддд_i Протоколи ]ф1, Nq2 и NsЗ от работата на комисията! и протоколи от преговорIлте с

участI]иците.

,Щата на приключване работата на комисията: 26.02.2017 r.

Комисrrя:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков Хрис

fr

rlrЕлUЕлА r BJ,t: Uтанимир 1Vlилков лрис

ЧЛЕНОВЕ: i. Стефан Георгиев Кусев ..

2. Кристиан Атанасов Бчд*uпоu . 
'....




