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БР1.1 КЕ.гI
протокол
J,lq

з /2018

по процедура с реф.Nч КС 02-2017 - 01

На закрито заседание в заседателната зала на,,Брикел"
Заповед Ns 50/10.01.2018г., в състав:

ЕА!

комисия, назначена със

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станимир Милков Христозов Ръководител отдел ,,!оставки"

ЧЛЕНоВЕ:

1) Стефан

Георгиев Кусев - Заместник - ръководител отдел .,Поддръrкка и ремонr
- Юрисконсулт

2) Кристиан Атанасов Баджаков

разгледа договорените цени за изпълнение на поръчката на допуснатите участIlI.1ци в цоръчIiil
с предмет: ,,,Щоставка на лагери за технологичните нужди на,,Брикел" ЕА,Щ", pe(l. ЛЬ КС-022017-01, открита чрез квалификационна система с предмет: ,,,Щоставка на лагери" с реф. Nл КС
02l201'7T

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
I. При разглелtдане на офертите комисията установи, че договорените цени за изпълненIiе
поръчката на участI-Iиците са:
N9

FIаименование

l

,,Авангард Консулт" ЕОО,Щ, гр.Пловдив

2

,,Тиви груп" ОО.Щ, гр. ,Щимитровград
,,Белоруски лагери" А!, гр. София

J

Предлохtена обща
стойност в лева, без

ддс

80 882.з5
5] 267.21
58 242.00

Hal

!оговорена обща
стойност, в лева
без ДДС
79 429,02
49 65з,00
55 680.00

II. Съгласно чл, J2 от ЗОП, комисията извърши проверка за наличие на необltчаiiItо
благоприятна оферта.
Извършената проверка е отразена в Прилоlкение Ns1 към протокола.

2.1. ,Щоговорената цена от ,.Тиви груп" ОО,Щ, в размер на 49 65З,00 лева без !flC.
отнесена към средЕо аритметична цена на останалите предлохtения в размер на 67 555
лева, без ДДС е с повече от 20О% по-ниска (26,50%).
2.2. За ценовите оферти на останалите участници, комисията не установи разлика по-гоJlяN,Ill
от 200% спрямо предложенията на друrите участници.

Предвид констатациите и изискванията начл,12, ал.1 от ЗОП, комисията, реши да излIскtt от
участника ,.Тиви груп" ООД до представи в срок до 12.01.2018т., подробна писN{еtlll
обосновка за начина на образуване на предложената цена в лева без ,Щ.ЩС.

На 07.02.2018г, е изпратено искане за обосновка до ,.Тиви груп" ОО! за представяне lla
обосновка по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗоП.
В определения за това срок е получена обосновка от ,,Тиви груп" ОО! с вх. Nr:
З5i09.02,2018 г., в която участникът изтъква следните обстоятелства, с които обосноваваt
образуването на предложената от него цена:

1. ,,Тиви груп" ОО! е основен топ дистрибутор на ]vtapкaтa ZYL на територI]ята l-Ia
България и има изградени трайни търговски взаимоотношения с производителя. ПорадIt
тази причина получава преференциални цени за доставяните от него стоки,
2. Икономическите условия и силната конкуренция към настоящия п,Iомент предIIоJIаr,аl
максимално подобряване на офертите на производителите на лагери.
3. Складовете на участника се намират на близко разстояние от седалиIцето rlх
Възлоя<ителя, което позволява намалява на крайната цена на доставяните от него лагерIl.

III. Комисията разгледа постъпилата от ,,Тиви груп" ОО,Щ обосновка по чл,72, ал.1 от ЗОГI в
поръчка с предмет: ...Щоставка на лагери за технологичните нужди на,,Брикел" ЕА!'', pel]r. Nr':
КС-02-2017-01, открита.lрез ква,тификациоIIна система с предмет:,,,Щоставка на лагери"с pe(l,
Nq КС 021201 7г. от ,,Тиви груп" ОО,Щ.
Комисията констатира, че са налице изключително благоприятни условия за участIIикil за
представяне на продуктите, съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП.
Комисията приема обосновката на ,,Тиви груп" ООЩ.

IV. След приемане на представената обосновка от,,Тиви груп"

ОО,Щ, комисията извършlи
класиране на допуснатите участници по предложените от тях цени, както следва:

Първо място: ,.Тиви груп" ОО.Щ
Второ място: ..Белоруски лагери" А.Щ
Трето място: ..Авангард Консулт" ЕОО.Щ

V. Предлага за изпълнител на договора -,,Тиви груп" ОО,Щ с договорена Ilеяа за изпълнение IIil
поръчката - 49 653,00 лева (четиридесет и девет хиляди шестстотин петдесет и три лева). без

ддс,
Мотrrви: ПредлоlItението на участника отговаря на предварителrrо обявените
Възлоlкителя условия. Класирането е извършено съгласно т. 1.5 от ,Щокументацrlята

t,l

t

за

DDP складова
и вклIочва всиltки разходи Ilo

участие, на база предлохtена цена за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС,

база на Възложителя в гр. Гълъбово (Инкотермс 2010

)

доставката, като на първо място е участникът предложиJ-I най-ниска такава.

Прилох<ения към протокола:

Прилояtение N! 1 Проверка за наличие на предложение с 20О/о по-благоприятно от средIIата
стойност на предложенията на остана[ите участници, във връзка с чл. 72, a,r.1 от !ОП.

Комисия за провеждане на процедурата:

КоМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ:

1. Стефан I'еоргиев

Кусев ,.,....

2, Кристиан Атанасов Баджаков

l към Протокол Nq З/2018
пu,%;;;ъ,i;:;iичните нужди

Прилоrкение Ns
R

процедура с предмет: ,,До"rоuпu

"u

на

"Брикел"

ЕАД",

реф, ЛЪ

от средната стойност на
IlpoBepKa за наличие на предложение с 20оlо по-благоприятно
позиции, във връзка с чл,72, ал,1 от ЗоП
предложенията на останалите yuu"'"",,", по обособени
х 100, където:
Проверката е извършена по следната формула: try_X),|/]
в процедура с
ц"на,а oqrepr"re на допуснатите до оценка и класираFIи участници
,.V'] a

"pao"uru
изключениеНаучасТника!закойтосеПроВеряВаДаЛиес20оЙпо.нискаоТсреднаТастойностttа

останалите оферти;
tla
чиято цена би могла да е с 20% по-ниска от средната
,,Х" е цената на проверявания участник,
останалите оферти.

на лагери за

те*яолог"чн"r. нуяци па "Бр,

,.Авангард Консулт" ЕОО,Щ

,.Тиви груп" ООЩ гр.

|3.12921074

