продължи работата си от предходното заседание (отразена в протокол с per. №
ЗСВ - 6103/25.07.2017 г.) по разглеждане и класиране на постъпилите офертите
за участие в обществена поръчка по реда и при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от
Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на електроматериали,
принадлежности и др. /включително ел. табла/”, обявена в Профила на
купувача с Обява № ЗРД-835 и в Регистъра за обществени поръчки с ID №
9066000.
Всички членове на комисията, участвали в заседанията са подписали
декларации за обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8
от ППЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ, съгласно т. 4 от заповед № ЗРД 809/19.07.2017 г. на командира на Сухопътните войски.
1.
По предложението да се изиска на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовите
предложения от „В и В Комерс” ЕООД по ПЪРВА, ВТОРА и ЧЕТВЪРТА
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ както и за начина на образуването ценовото
предложение на „Електро плюс” ООД по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ,
които са с повече от 20% по - благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници.
В законоустановения срок са представени писмени обосновки за начина на
образуването на цените, както следва:
- писмена обосновка от „Електро плюс” ООД с вх. № 27/27.07.2017 г.
-писмена обосновка от „В и В Комерс” ЕООД с вх.№ 28/28.07.2017 г.(писмени
обосновки по първа, втора и четвърта обособени позиции)
След запознаване с постъпилите писмени обосновки за начина на
образуването на цената, комисията установи:
„Електро плюс” ООД е посочило, че предоставеното ценово
предложение по втора обособена позиция се базира на изключително
благоприятните условия от които се ползва като фирма част от италиански
консорциум, реализиращ на пазара големи количества стоки, подобни на
включените в процедурата, което и дава и възможност за постигане на по добри отстъпки в сравнение с други дистрибутори на същите продукти.
Ценовото предложение е изградено на основание на реални цени с начислена
нормална търговска печалба, включваща разходите по изпълнение на
поръчката.
- „В и В Комерс” ЕООД е посочило подробна калкулация на метода на
ценообразуване на направените предложения по първа, втора и четвърта
обособени позиции.

От така разгледаните писмени обосновки, комисията Реши:
- приема обосновката на „Електро плюе” ООД и допуска до класиране
дружеството по втора обособена позиция.
- приема обосновките за отделните позиции на „В и В Комерс” ЕООД и
допуска до класиране дружеството по първа, втора и четвърта обособени
позиции.

2. След извършена проверка в Агенцията по вписванията - Търговски
регистър, комисията установи, че участниците „В и В Комерс” ЕООД,
„ЧЕЧОСАН” ЕООД, „Билдинг Деливери” ЕООД, „Контрагент 35” ЕООД,
„Елсим” ООД, „Електро плюс” ООД и „Топ Елана” ООД не са „свързани лица”
и не е на лице основание за отстраняването им от участие по смисъла на чл.
107, т. 4 от ЗОП.
3. Комисията установи, че документите в офертите подадени от: ,3 и В
Комерс” ЕООД, „ЧЕЧОСАН” ЕООД, „Билдинг Деливери” ЕООД, „Контрагент
35” ЕООД, „Елсим” ООД, „Електро плюс” ООД и „Топ Елана” ООД са
изготвени, съгласно образците от одобрената документацията на Възложителя.
След като ги разгледа, комисията прие, че документите са в съответствие с
критериите за лично състояние на кандидата и участника, формулираните
критерии за подбор и заложените технически изисквания.
Комисията допусна до класиране участниците в настоящата обществена
поръчка както следва:
- „В и В Комерс” ЕООД - до първа, втора и четвърта обособени позиции.
- „ЧЕЧОСАН” ЕООД - до първа и втора обособени позиции.
- „Билдинг Деливери” ЕООД - до първа и втора обособени позиции.
- „Контрагент 35” ЕООД - до първа, втора, трета и четвърта обособени
позиции.
- „Елсим” ООД - до първа, втора трета и четвърта обособени позиции.
- „Електро плюс” ООД - до първа, втора, трета и четвърта обособени
позиции.
- „Топ Елана” ООД - до първа, втора, трета и четвърта обособени
позиции.

4. Класиране на участниците подали оферти за обществена поръчка с
предмет: „Доставка на електроматериали, принадлежности и др.
/включително ел. таблаГ
Като разгледа и съпостави допуснатите до класиране ценови предложения
на участниците по обявения от Възложителя критерий „Най - ниска цена”
комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка на електроматериали, принадлежности и др. /включително
ел. табла/, във военно формирование 24490 -Асеновград.
Първо място - „В и В Комерс” ЕООД с предложена обща
стойност 4249.88 лв. без вкл. ДДС.
- Второ място - „Топ Елана” ООД с предложена обща стойност
5356.01 лв. без вкл. ДДС.
ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително
ел. табла/, във военно формирование 34750 - Карлово.
Първо място - „Електро плюс” ООД с предложена обща
стойност 26592.80 лв. без вкл. ДДС.
Второ място - „В и В Комерс” ЕООД с предложена обща
стойност 28076.20 лв. без вкл. ДДС.
ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка на електроматериали, принадлежности и др. /включително
ел.табла/, във военно формирование 46690 -Пловдив.
- Първо място - „Елсим” ООД с предложена обща
стойност 11274.85 без вкл. ДДС.
- Второ място - „Контрагент 35” ЕООД с предложена обща
стойност 11355.75 лв. без вкл. ДДС.
ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка на електроматериали, принадлежности и др. /включително
ел. табла/, във военно формирование 24620 - Свобода.
- Първо място - „В и В Комерс” ЕООД с предложена обща
стойност 2725.10 без вкл. ДДС.
- Второ място - „Контрагент 35” ЕООД с предложена обща
стойност 3194.09 лв. без вкл. ДДС.
Въз основа на извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя
да сключи договори с участниците, класирани на първо място.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 97 ал. 4 от ППЗОП в
един екземпляр и е подписан от всички членове на комисията.
След утвърждаването на протокола от дейността на комисията за
разглеждане и оценка и за класиране на участниците за възлагане на
обществена поръчка „Доставка на електроматериали, принадлежности и др.
/включително ел. табла/”, в един и същи ден се изпрати на участниците и се
публикува на в профила на купувача.

