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П Р О Т О К О Л  №2

От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 -  60 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените оферти 

на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1, 

б. „б“ от ЗОП -  Открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на мебели в сградата на 

„Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, етап 1Б, район "Оборище" -  гр. 
София“.

На 07.05.2019 г., в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, комисия, назначена със Заповед № РОБ19-РД09-57/09.04.2019 г. на кмета на СО-район 

„Оборище” в състав:

I. Председател:

1. Десислава Милева -  Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ 
-С О

и

II. Членове:

2. Людмил Дончев -  Началник отдел ИИИКРКТД в район „Оборище“ -  СО;

3. Михаил Йолов -  Финансов контрольор в район „Оборище“ -  СО;

4. Мария Забилева -  Младши експерт „Човешки ресурси“;

5. Севдалина Шушкова -  Ст. счетоводител в отдел ФСДБ на район „Оборище“ -  СО

проведе закрито заседание на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП) за проверка на допълнително представените на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи от участниците, изискани с Протокол № 1, относно 

съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от Възложителя.

Председателят на комисията информира, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в 

деловодството на район „Оборище“ са постъпили допълнителни документи, запечатани в 

непрозрачни опаковки от „Проконтракт“ ООД и „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД.

Г* т п я п ш т а  1 л т  1 О

http://www.so-oborishte.com


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

\Жк£7

ISO 9001:2015 Регистрационен № A-191-QMS15 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 www.so-oborishte.com

Участникът „ТОТАЛ-М“ ООД не е представил нов ЕЕДОП, с който да отстрани 

пропуските, констатирани от комисията по отношение критериите за подбор.

II. Разглеждане на документите

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП след изтичане на определения срок (5 работни 

дни), считано от получаване на Протокол № 1 от участниците, комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и констатира 
следното:

Участникът „Проконтракт“ ООД

е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с 

което са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация.

Комисията предлага участникът „Проконтракт“ ООД да бъде допуснат до оценяване на 

техническото му предложение.

Участникът „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД
е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с 

което са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор.

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на Критериите за 

подбор, посочени в раздел II от утвърдената документация.

Комисията предлага участникът „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД да бъде допуснат до 

оценяване на техническото му предложение.

Участникът „ТОТАЛ-М“ ООД

Комисията предлага участникът „ТОТАЛ-М“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата тъй липсва подпис на техническото му предложение. Комисията 

приема че неподписаният документ се приравнява на липсата на такъв. Липсата на подпис не 

дава възможност да се установи автора на волеизявленията, както и дали същият има 

правомощие по закон да ангажира участника. Неподписаният документ с неустановено
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авторство не може да породи права и задължения за субекта, от който се претендира, че 

изхожда и в този смисъл не дава отражение върху правната сфера на участника. Комисията 
приема, че лисва техническа оферта.

На основание на изложените констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника „ТОТАЛ-М“ ООД, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

III. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с 
изискванията на възложителя за изготвянето им

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения за изпълнение на 

обществената поръчка на допуснатите участници за съответствието им е техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, изготвени по Образец № 5, включващи 

организация за изпълнение на поръчката, срок за изпълнение в календарни дни и гаранционен 
срок.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците:

1. Кооперация „Панда“

2. „ПроКонтракт“ ООД

3. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД

Комисията извърши преглед и оценка по Показател П 1 —„Техническо предложение 

на участника за изпълнение на поръчката“ на допуснатите до този етап оферти, съгласно 

обявената методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

IV. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

IV. 1. Определяне на оценката по показател П1 -  „Техническо предложение на 
участника за изпълнение на поръчката“

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се
оценяват по следния начин: за предложения, които отговарят на минималните изисквания 

на техническите спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и са съобразени е предмета на поръчката. Демонстрирани 

са техническите параметри на материалите, вложени в отделните артикули от офис 

обзавеждането, като част от предмета на поръчката спрямо данните и информацията, посочени 

в техническите спецификации. Предложени са технологиите за изпълнение на отделните
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дейности, включени в предмета на поръчката, при пълно съобразяване и в съответствие с 

данните, заложени в техническите спецификации, които гарантират устойчивост и високо 

качество. Установява се, че предложението напълно отговаря на техническите спецификации, 
като ги допълва или превъзхожда, защото:

- съдържа предложение на техническите предимства, свързани с технологичните параметри 

на материалите, вложени в отделните артикули от офис обзавеждането, като част от предмета 

на поръчката спрямо данните и информацията, посочени в техническите спецификации и 

гарантира качествен ефект при изпълнението на поръчката и

- съдържа аргументирано предложение по отношение на бъдещите функционални и/или 

естетически характеристики на отделните артикули от офис обзавеждането и представляващо 

добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на доставеното и монтирано 

оборудване. Предложени са и са аргументирани конкретни функционални и естетически 

характеристики, свързани с използването на офис обзавеждането от потребителите му, като 

безпроблемна употреба, здравина, удобство, ергономичност и др. и

- когато се установи, че участникът е предложил иновативни характеристики и условия, за 

които се установява от комисията, че са адекватни на предмета на поръчката и

- когато участникът е изготвил проекти с обемно-пространствено разположение за 

обзавеждане на офис кабинети и заседателна зала, като проектите съдържат 2D и 3D 

визуализация, макет „Цветова карта“, схеми с минимум три проекции, размери и разрези на 

предложеното за изпълнение обзавеждане, вкл. вътрешно разпределение при стоки с врати и 

глуха част, посочени са количествата и вида на вложените материали, изложени са аргументи 

за избор по отношение на функционалност, екологичност и естетичност, цвят, рационалност 

при разположението им с оглед на предназначението. В изготвените проекти с 2D и 3D 

визуализация и макет на „Цветова карта“ са взаимосвързани изборът на предложеното за 

изпълнение обзавеждане с предназначението на помещението.

оценка 30 точки -  за предложения, в които комисията установи едновременно наличие 

на всички надграждащи базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени 

по-горе.
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оценка 15 точки -  за предложения, в които комисията установи наличието на два или 

три от надграждащите базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени 

по-горе.

оценка 5 точки -  за предложения, в които комисията установи наличието на един от 

надграждащите базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени по-горе.

оценка 1 точка -  за предложения, в които комисията установи, че отговарят 

единствено на базовите изисквания, посочени в техническите спецификации без да ги 

превъзхождат и/или надграждат по отношение на примерните показатели, посочени по-горе 
за яснота на участниците.

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват 

както следва:

- „Аргументи/Аргументирано” следва да се разбира обосновка на предложение, 

отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което 

съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се отнася и 

предоставя описан мотив за избран вид/метод/ начин или др. приложим подход с оглед 

доказване на изискваните характеристики;

- „Добавена стойност” следва да се разбира предложение, което е адекватно на 

предмета на поръчката за конкретен елемент, дейност или система, което не се изисква 

в техническите спецификации, но води до по-качествен продукт и до подобряване 

функционалността и/или устойчивостта и/или естетическите и/или екологичните 

характеристики на отделните артикули от офис обзавеждането.

- „Качествен ефект“ има предложение, което демонстрира предимствата и 

техническите характеристики на материалите, вложени в отделните артикули от 

офис обзавеждането, за да докаже, че са най-качествените на пазара. От 

предложението личи, че участникът е оферирал дори и най-дребните детайли, свързани 

с бъдещата реализация на договора в частта му относно доставката и монтажа на 

офис оборудването, (направата на възможно най-качественото на пазара предложение 

относно даден продукт ши материал в сравнение с посочения в техническата 

спецификация, която води до високо качество по отношение на здравина на изпълнение 

и/или устойчивост при дълготрайна употреба).
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- „Технически предимства“ са налице, когато даден продукт или материал въз основа на 

техническите й/му параметри, предлагани от участник, го отличава от останалите 

продукти или материали, като по този начин - тези продукти ши материали, 

притежаващи технически предимства в сравнение с други продукти ти материали, са 

доказани чрез изпитвания и/ши тестове и/ши сертификати, че са по-добри (по 

отношение на качествено изпълнение) и/ши по-устойчиви (по отношение на 

дълготрайна употреба) ши по-здрави (по отношение на якост и издръжливост въз 

основа на дълготрайна употреба). Такива, които не са доказани и/ши тествани и/ши 

сертифицирани от акредитирани институции и/ши лица не се считат за технически 

предимства относно даден продукт ши материал.

- „Иновативни характеристики“ са такива характеристики, предложени от участник, 

които не са обичайни за даден продукт и/ши за даден материал, а са нови/нововъведени 

в последно време чрез иновация и/ши новост в дадена област.

Посочените понятия са разписани във връзка с чл. 70, ал. 4, т. 1 ЗОП и са приложими 
към предмета на настоящата поръчка.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 „Техническо предложение на 

участника за изпълнение на поръчката“
1. Кооперация „Панда“

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с обхвата на 

изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата, като съдържа:

Описание на мебелите -  техническа спецификация и количествена сметка.

Предложението на участника не съдържа предложение на техническите предимства, 

свързани с технологичните параметри на материалите, вложени в отделните артикули от офис 

обзавеждането, като част от предмета на поръчката спрямо данните и информацията, 

посочени в техническите спецификации и не гарантира качествен ефект при изпълнението на 

поръчката и аргументирано предложение по отношение на бъдещите функционални и/или 

естетически характеристики на отделните артикули от офис обзавеждането и представляващо 

добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на доставеното и монтирано 

оборудване. Предложени са и са аргументирани конкретни функционални и естетически
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характеристики, свързани с използването на офис обзавеждането от потребителите му, като 

безпроблемна употреба, здравина, удобство, ергономичност и др.

Участникът не е предложил иновативни характеристики и условия, за които се 

установява от комисията, че са адекватни на предмета на поръчката и

Участникът не е изготвил проекти с обемно-пространствено разположение за 

обзавеждане на офис кабинети и заседателна зала, които проекти да съдържат 2D и 3D 

визуализация, макет „Цветова карта“, схеми с минимум три проекции, размери и разрези на 

предложеното за изпълнение обзавеждане, вкл. вътрешно разпределение при стоки с врати и 

глуха част, посочени са количествата и вида на вложените материали, изложени са аргументи 

за избор по отношение на функционалност, екологичност и естетичност, цвят, рационалност 

при разположението им с оглед на предназначението. Лисват проекти с 2D и 3D визуализация 

и макет на „Цветова карта“ за взаимосвързан избор на предложеното за изпълнение 

обзавеждане с предназначението на помещението.

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря единствено 

на базовите изисквания, посочени в техническата спецификация без да ги превъзхожда и/или 

надгражда по отношение на примерните показатели, посочени в документацията на 

обществената поръчка.

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за 

съответствието между техническото предложение на участника за изпълнение на 

предвидените от Възложителя дейности и техническата спецификация, като съгласно 

обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава П1= 1 точка.

2. „ПроКонтракт“ ООД
Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с 

изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата, като съдържа:

Изходни данни.

Анализ на съществуващото положение.

Анализ на разпределението на обзавеждането по позиции по стаи в сградата.

Същинска обосновка по конкретните представени 2D и 3D проекти и цветова карта, 

вкл. обзавеждане на отделните помещения -  класни стаи; мултифункционална мултимедийна 

зала; кабинет по информационни технологии; методически кабинет; хранилище на 

лингвистичен кабинет; учителска стая -  заседателна зала; кабинети на помощник-директори и
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технически секретар; офиси за личен състав, счетоводство и каса; кабинети на директори на 
училищата; офис за домакин; помещение за архив.

Представяне на колекция мебели EASY SPACE.

Предложението напълно отговаря на техническите спецификации, като ги допълва или 
превъзхожда, при наличие на следното съдържание:

- Предложение на техническите предимства, свързани с технологичните параметри на 

материалите, вложени в отделните артикули от офис обзавеждането, като част от предмета на 

поръчката спрямо данните и информацията, посочени в техническите спецификации и 

гарантира качествен ефект при изпълнението на поръчката

- Аргументирано предложение по отношение на бъдещите функционални и естетически 

характеристики на отделните артикули от обзавеждането, което се явява добавена стойност 

по отношение на експлоатационните качества на доставеното и монтирано оборудване. 

Предложени са и са аргументирани конкретни функционални и естетически характеристики, 

свързани с използването на обзавеждането от ползвателите му, като безпроблемна употреба, 

здравина, удобство, ергономичност и други

- Предложени са иновативни характеристики и условия, съответстващи на предмета на 

поръчката

- Представени са проекти и схеми с обемно-пространствено разположение за обзавеждане на 

офис кабинети и заседателна зала, като проектите съдържат 2D и 3D визуализация, цветова 

карта, схеми с три проекции, размери и разрези на предложеното за изпълнение обзавеждане, 

в т.ч. вътрешно разпределение при стоки с врати и глуха част, посочени са количествата и 

вида на вложените материали, изложени са аргументи за избор по отношение на 

функционалност, екологичност и естетичност, цвят, рационалност при разположението им с 

оглед на предназначението.

- В изготвените проекти с 2D и 3D визуализация и цветова карта са взаимосвързани изборът 

на предложеното за изпълнение обзавеждане с предназначението на помещението.

- Приложени са схеми с три проекции на предложените ученически столове и маси с 

регулируема височина

- За координиране на процеса на доставка опаковките (кашоните) с артикули и помещенията, 

за които са предназначени, ще бъдат маркирани с еднакъв цифров код

- Всички опаковъчни материали ще се изнесат от обекта след монтажа на обзавеждането
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Заключение.

В представеното предложение са дадени следните информация и обосновки:

Описание на помещенията, в които ще бъдат разположени мебелите.

Описание на разположението на мебелите в отделните помещения, съобразено с 

размерите на отделните артикули и необходимостта от комфорт на преминаване и 
обслужване на същите.

Дадени са подробни и конкретни данни за мебелите в отделните помещения относно: 

екологичност, здравина, безпроблемна употреба, удобство, естетичност, цвят, 

рационалност при разположението с оглед преназначението на мебелите.

Дадена е възможност за конкретизиране, без това да води до нарушаване и промяна на 

условията на поръчката, на отделни видове материали и цветове на част от мебелите от 

страна на възложителя.

Представени са каталози с подробна информация за отделните артикули.

В същинската обосновка по представените 2D и 3D проекти и цветова карта е 

представена концепция относно отговора на съществени задачи и въпроси като:

Съдържание на предлаганата композиция мебели.

Разположение на мебелите, „защо са точно тук?“.

Критерии и аргументи на избор на конкретните мебели.

Заложеният срок за изпълнение на дейностите е в рамките на изискуемия от 

документацията.

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на 

най-високо качество на организация за изпълнение, поради едновременно наличие на всички 

надграждащи базовите изисквания на Възложителя примерни показатели, способстващо за 

постигане на целите и резултатите на предмета на поръчката, като в него са включени всички 

предвидени от Възложителя дейности.

Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава 

П1 = 30 точки.

3. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД
Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с обхвата на 

изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата, като съдържа:

Описание на мебелите -  техническа спецификация и количествена сметка.

Г т п я н и н а  Q п-г 1Q
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Технически характеристики с визуални, естетически и функционални особености.

Предложението на участника не съдържа предложение на техническите предимства, 

свързани с технологичните параметри на материалите, вложени в отделните артикули от офис 

обзавеждането, като част от предмета на поръчката спрямо данните и информацията, 

посочени в техническите спецификации и не гарантира качествен ефект при изпълнението на 
поръчката.

Участникът не е предложил иновативни характеристики и условия, за които се 

установява от комисията, че са адекватни на предмета на поръчката и

Участникът не е изготвил проекти с обемно-пространствено разположение за 

обзавеждане на офис кабинети и заседателна зала, които проекти да съдържат 2D и 3D 

визуализация, макет „Цветова карта“, схеми с минимум три проекции, размери и разрези на 

предложеното за изпълнение обзавеждане, вкл. вътрешно разпределение при стоки с врати и 

глуха част, посочени са количествата и вида на вложените материали, изложени са аргументи 

за избор по отношение на функционалност, екологичност и естетичност, цвят, рационалност 

при разположението им с оглед на предназначението. Лисват проекти с 2D и 3D визуализация 

и макет на „Цветова карта“ за взаимосвързан избор на предложеното за изпълнение 

обзавеждане с предназначението на помещението.

Офертата съдържа аргументирано предложение по отношение на бъдещите 

функционални и/или естетически характеристики на отделните артикули от офис 

обзавеждането и представляващо добавена стойност по отношение на експлоатационните 

качества на доставеното и монтирано оборудване. Предложени са и са аргументирани 

конкретни функционални и естетически характеристики, свързани с използването на офис 

обзавеждането от потребителите му, като безпроблемна употреба, здравина, удобство, 

ергономичност и др. и

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на 

добро качество при изпълнение на предвидените от Възложителя дейности при наличието на 

един от надграждащите базовите изисквания на Възложителя примерни показатели, като 

съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава П1= 5 

точки.
IV. 2. Определяне на оценката по показател Пг „Предложен срок за извършване на 

доставка и монтаж“

Е  т п н и н и о  1 П Ю
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Срокът за извършване на доставка и монтаж се посочва в работни дни - в цяло число. 
Срокът за извършване на доставката и монтажа следва да не е по - кратък от 5 (пет) работни 
дни и не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни след уведомление от Възложителя и 
превеждане на аванса по договора.

Максималният брой точки по този показател е 10 т., които получава офертата с предложен 
най-кратък срок за извършване на доставка и монтаж и се определя по следната формула:

Срдоставка и монтаж min
Ср доставка и монтаж — -----------------  ----------------------------х 10, където

Срдоставка м монтаж съотв.

Срдоставка и монтаж min - най-краткият предложен срок за извършване на доставка и монтаж; 
Срдоставка и монтаж съотв. - предложен срок за извършване на доставка и монтаж от съответния 

участник.
Предложения на участниците:

1. Кооперация „Панда“
Срок за извършване на доставка и монтаж -  5 работни дни.

Оценка:
5

Срдоставка и монтаж =  —  X 10 =  10 точки
5

2. „ПроКонтракт“ ООД
Срок за извършване на доставка и монтаж -  20 работни дни.

Оценка:
5

Срдоставка и монтаж =  -----  х 10 =  2,5 точки
20

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

3. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД
Срок за извършване на доставка и монтаж -  22 работни дни.

Оценка:
5

Ср доставка и монтаж — — X 10 = 2,27 точки 
22

IV. 3. Определяне на оценката по показател Пз „Предложен срок за отстраняване на 

констатиран дефект/повреда“
Срокът за отстраняване на констатиран дефект/повреда, появили се по време на срока на 

гаранционна поддръжка на мебелите, се посочва в работни дни в цяло число. Срокът не може 
да бъде по-кратък от 1 (един) работен ден и по-дълъг от 5 (пет) работни дни след получаване

„ 1 1 --1 л
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на уведомлението от Възложителя за констатиран дефект и/или повреда на доставеното и 
монтирано обзавеждане.

Максималният брой точки по този показател е 5 т., които получава офертата с предложен 
най-кратък срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда и се определя по следната 
формула:

Срдефекти min

Срдсфектн = --------------------х 5, където
Срдефекти съотв.

Срдефскти min - най-краткият предложен срок за отстраняване на констатиран 
дефект/повреда;
Срдефекти съотв. - предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда от съответния 

участник.

Предложения на участниците:
1. Кооперация „Панда“

Срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда -  1 работен ден.

Оценка:

1
С р  доставка и монтаж — —  X 5 = 5  т о ч к и  

1

2. „ПроКонтракт“ ООД
Срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда -  1 работен ден.

Оценка:
1

Срдоставка и монтаж =  —  X 5  = 5  ТОЧКИ 
1

3. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД
Срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда -  1 работен ден.

Оценка:
1

Срдоставка н монтаж =  —  X 5  =  5  ТОЧКИ 
1

IV. 4. Определяне на оценката по показател Ш „Предложен срок за гаранционна 

поддръжка“

тг»о „ --1 л
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Срокът на гаранционна поддръжка не може да е по-кратък от 12 месеца и по-дълъг от 36 
месеца, считано от датата на подписване на обобщения двустранен приемо-предавателен 
протокол за доставените и монтирани мебели.

Максималният брой точки по този показател е 5 т., които получава офертата с предложен 
най-дълъг гаранционен срок и се определя по следната формула:

Сргаранционна поддръжка п

Сргаранционна поддръжка =  -------------------------------------------------X 5 ,  К Ъ Д еТ О

Сргаранционна поддръжка max

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

Сргаранционна поддръжка п е предложеният гаранционен срок в месеци на съответния участник; 
Сргаранционна поддръжка max е най-дългият предложен гаранционен срок в месеци.

Предложения на участниците:
1. Кооперация „Панда“

Срок на гаранционна поддръжка - 36 месеца. 

Оценка:

36
Срдоставка и монтаж =  —  X 5 = 5 ТОЧКИ

36

2. „ПроКонтракт“ ООД
Срок на гаранционна поддръжка - 36 месеца. 

Оценка:

36
Срдоставка и монтаж =  —  X 5 = 5 ТОЧКИ

36
3. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД

Срок на гаранционна поддръжка - 36 месеца. 

Оценка:
36

С р  доставка и монтаж — —  X 5 — 5 ТОЧКИ
36

ОБОБЩЕНО КЛАСИРАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИ
П! е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ (ТИ) 

Ih е показател „Предложен срок за доставка и монтаж“

Из е показател „Предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда“

Г 1 т п о « I'J ~ 1 О
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П4 е показател „Предложен срок за гаранционна поддръжка“

1. „Кооперация „Панда“

П1 + П2 + ПЗ+ П4 = 1 + 10 + 5 + 5 = 21 точки
2. „Проконтракт” ООД
П1 + П2 + ПЗ+ П4 = 30 + 2,5 + 5 + 5 = 42,5 точки
3. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД
П1 + П2 + ПЗ+ П4 = 5 + 2,27 + 5 + 5 = 17,27 точки

С горното, комисията приключи работата си по оценка на офертите, на допуснатите до 
този етап участници, съгласно обявения критерий, по Показател оценка на техническото 
предложение.

Комисията реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите 
участници да се извърши в 15 часа на 30.05.2019 г. в заседателната зала на втория етаж на
сградата на район „Оборище“ - СО, заседателна зала, за което да се публикува съобщение в 
електронния сайт на Възложителя, раздел „Профила на купувача“.

Поради липсата на възможност да се събере комисия в плен състав на 30.05. 2019 г„ 
председателят на комисията, в съответствие с разпоредбата на чл. 53 от ППЗОП, реши 
отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши 
в 11 часа на 03.06.2019 г. в заседателната зала на втория етаж на сградата на район „Оборище“ 
- СО, заседателна зала, за което да се публикува съобщение в електронния сайт на 
Възложителя, раздел „Профила на купувача“.

V. 1. Определяне на оценката по показател Пя „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“

На 03.06.2019 г„ в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, комисия, назначена със Заповед Заповед РОБ18- РД09-102/08.06.2018 г. на кмета на СО- 

район „Оборище” в състав:

I. Председател:

1. Десислава Милева -  Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ 
-С О

и
II. Членове:

2. Людмил Дончев -  Началник отдел ИИИКРКТД в район „Оборище“ -  СО;

3. Михаил Йолов -  Финансов контрольор в район „Оборище“ -  СО;

4. Мария Забилева -  Младши експерт „Човешки ресурси“;

5. Севдалина Шушкова -  Ст. счетоводител в отдел ФСДБ на район „Оборище“ -  СО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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проведе публично заседание за отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха външни лица, уведомени предварително 
по реда на чл. 53 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и обяви предложените 
от тях цени:

1. Предложената от участника „Кооперация „Панда“ е 198 853, 74 лв. без ДДС;
2. Предложената от участника „Проконтракт” ООД е 346 941, 00 лв. без ДДС;
3. Предложената от участника „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД е 360 447, 40 лв. без

След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.

V. 2. Комисията продължи работата си в закрито заседание е преглед на ценовите 

предложения на участниците за съответствие е изискванията на възложителя.
Комисията извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на 

участниците с предварително обявените от Възложителя условия. Не се установи 

несъответствие с изискуемата форма. Ценовите предложения на допуснатите до този етап на 

процедурата участници са изготвени съгласно образец № 6 от утвърдената от Възложителя 

документация.

Комисията установи, че е налице основание за проверка на ценовите предложения по 

реда на чл.72, ал.1 от ЗОП, поради наличието на трима допуснати кандидата.

Комисията констатира, че предложението на „Кооперация „Панда“ е с повече от 20 на 

сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка от обществената поръчка, поради което на основание чл. 72, ал. 1 

от ЗОП, взе решение да поиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложените ценови параметри.

ДДС;

Средната стойност на предложенията на останалите участници:
(346 941, 00 + 360 447, 40) /2 = 353 694,20 лева без ДДС.

20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници:

(353 694,20 х 20) /100 = 70 738, 80 лева без ДДС.

http://www.so-oborishte.com
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353 694,20 - 198 853, 74 = 154 840,46, което е повече от 20 на сто от средната стойност.
В определения срок от 5 /пет/ календарни дни в район „Оборище“ -  СО е постъпила 

подробна писмена от „Кооперация „Панда“ с вх. № РОБ1-ВК08-191/15 от 07.06.2019 г.

В закрито заседание комисията продължи работата си с разглеждане на писмените 

обяснения, относно начина на образуване на предложените ценови параметри.

Участникът обосновава предложената цена с начина на ценообразуване в 

предложението. Кооперацията се представя, като част от международна франчайзингова 

компания и в това си качество, като лидер на националния пазар. Обявява, че има достатъчно 

ресурс за изпълнение предмета на поръчката: автомобилен парк, верига от търговски обекти и 

складови бази в София и страната. Изброява факторите, които пряко влияят върху 

формирането на предложените единични цени и дават възможност за предлагането на по- 

ниски такива. Обобщено те са следните групи: Първа група - ползване на ниски доставни цени, 

направо от доставчици, което спестява евентуални надценки от препродажба на стоки и дава 

възможност за преференциални цени. Голяма част от стоките се произвеждат за нуждите на 

кооперацията с нейно лого и са брандирани с марката "Officel". Посочено е още, че се 

поддържат големи складови наличности, за да се избегне тенденцията за повишаване на 

цените за последните шест месеца. Описани са складови и търговски обекти в страната по 

градове, между тях 26 обекта в София. Тези обстоятелства биха могли да се отнесат към чл. 

72. ал. 2. т. 2 ЗОП - изключително благоприятни условия. Втората група обстоятелства касаят 

създадена нова логистична база с конкретизиране на площта и с внедрена Office Superstore 

Logistics, водеща до намаляване на разходите за персонал и складови услуги с минимум 5-6%. 

Съществена част от обосновката е отделена на начина, по който работи тази система. Твърди 

се внедряване на високо технологичен софтуер, като уникално по рода си техническо решение. 

Групата може да се отнесе към хипотезата на ал. 2, т. 2 - избрани технически решения. Третото 

обстоятелство е притежаването на наети автомобили за транспорт, което само по себе си 

спестявало разходите с около 18%. Четвъртото е за планирано ниско ниво на печалба - около 

7-8%. Последното обстоятелство е непрекъснато надграждане на сертификатите за качество, 

което спестявало минимум 6% годишно от неправилна обработка на заявки. Трите биха могли 

да се отнесат към т. 1 на ал. 2 - икономически особености на доставката. Като приложения са 

описани: 1. Доказателство за наличие на верига обекти; 2. Доказателство за наличие на 

логистична база; 3. Доказателство за внедрена система за автоматично складиране; 3. Копия
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на сертификати ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 18001: 2007 и ISO 27001: 2013; 4. Копие
на договор за наем на превозни средства.

Предвид изложените по-горе обстоятелства и на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП 

комисията приема обосновката, като счита че изложените в нея обяснения са обективни и 

водят до изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката.

Комисията продължи работа по оценка на ценовите предложения по реда на тяхното 
постъпване.

VI. Определяне на оценката по показател Ш „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.

Участникът предложил най -  ниска обща цена за доставка и монтаж на обзавеждането, 
получава максимален брой точки по съответния подпоказател.

Максималната оценка по този показател е 50 точки.

Оценката на предложената от участниците обща стойност се определя като най-ниската 
предложена стойност получава максималния брой точки, посочени по-горе за него. точките 
по предложените от другите участници стойности се изчисляват по формулата:

Цмин. е стойността на най-ниската предложена цена
Ц  е предложената цена от съответния участник, чиято оферта се разглежда.

Предложения на участниците:
1. Кооперация „Панда“

Предложената от участника „Кооперация „Панда“ е 198 853, 74 лв. без ДДС. 

Оценка:

х 50

х 50 = 50 т.

2. „Проконтракт“ ООД
Предложената от участника „Проконтракт” ООД е 346 941, 00 лв. без ДДС. 

Оценка:

Г* ТПС1 о  1 1 1 п
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4. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД

Предложената от участника „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД е 360 447, 40 лв. без 
ДДС.

Оценка:

VII. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

КО = П1 + П2 + ПЗ + П4 + П5 където:

• П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на 
поръчката“ (ТП)

• П2 е показател „Предложен срок за доставка и монтаж“

• Пз е показател „Предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда“

• П4 е показател „Предложен срок за гаранционна поддръжка“

• П5 е показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“

Оценка:
1. „Кооперация „Панда“
КО = П1 + П2 + ПЗ+ П4 + П5 = 1 + 10 + 5 + 5 + 50 = 71 точки

2. „Проконтракт” ООД
КО = П1 + П2 + ПЗ+ П4 + П5 = 30 + 2,5 + 5 + 5 + 28,66 = 71,16 точки

3. „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД
КО = П1 + П2 + ПЗ+ П4 + П5 = 5 + 2,27 + 5 + 5 + 27,58 = 44,85 точки

След извършените действия по оценка на ценовите предложения на допуснатите 

участници, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията класира допуснатите участници в 

публичното състезание за възлагане на обществена поръчка е предмет: „Доставка и монтаж на 

мебели в сградата на „Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, етап 1Б, 

район "Оборище" -  гр. София“ :

х 50 = 28,66 т.

х 50 = 27,58 т.
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• Първо място - „Проконтракт” ООД - 71,16 точки

• Второ място - Кооперация „Панда“ - 71 точки

• Трето място - „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД - 44,85 точки 

Отстранени от участие в процедурата:

• „ТОТАЛ-М“ ООД - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП

Въз основа на гореизложените констатации и на основание чл. 103, ал. 4 от ЗОП, 

комисията единодушно

Р ЕШИ:

Предлага на кмета на район „Оборище“ -  СО да сключи договори с класирания на 

първо място участник -  „Проконтракт” ООД, ЕИК 202763085, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 123, вх. Г, ет. 3, ап. 8, представлявано от Петър 

Иванов Петров -  управител.

С извършване на класирането на участниците комисията приключи своята работа.

Протоколът е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 11.06.2019 г.

След извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на 

този етап от процедурата и подпира цротокола.

1. Десислава Милева ___

/Гч. юрисконсулт в отдел^М(Р$р/Ю]/ПИи на район „ Оборище “ -  СО/

2. Людмил Дончев__

/Началник отдел ИИИКРКЩ в райрн ,, Оборище “ -  СО/

3. Михаил Йолов _

/Финансов контрольор в район ,, Оборище “ -  СО/

4. Мария Забилева_ ____

/Младши експерт „ Човеижр рерурси “/

5. Севдалина Шушкова __

/Ст. счетоводител в отдел ФС)Щна район „ Оборище “ -  СО/

Подписите са заличени на основание 
Чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679
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