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УТВЪРЖДАВАМ: (П) 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

Председател на КЕВР 

 

ПРОТОКОЛ 

На 30.09.2016 г. и на 11.10.2016 г. в сградата на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР), намираща се на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, се проведоха заседания 

на комисията, назначена със Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. за разглеждане на офертите за 

възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри 

и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени 

позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г.  

 

Заседанията се проведоха от комисия в състав:  

Председател: 

Наталия Кирилова Кирова, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

Членове: 

Цанко Тодоров Цанев, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

Лора Николаева Николова, главен експерт в отдел ФСД в дирекция ОА. 

 

Заседание в 10.30 часа на 30.09.2016 г. 

Заседанието се проведе съобразно определените в съобщението дата и час за отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници.  

На заседанието присъстваха представители на следните участници: 

1. Благовеста Сотирова, представител на „Сиенсис“ АД; 

2. Анна Манчева - Димова, представител на „Контракс“ АД; 

3. Йордан Йорданов, представител на „Диджитек“ ООД. 

Комисията оповести определените оценки на допуснатите до оценяване технически 

предложения в точки, определени съобразно утвърдената в документацията методика. 

ОТВАРЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти. Констатира, че всички 

пликове са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от членовете на Комисията и от 

представители на участниците в първото заседание на Комисията. След това Комисията 

пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите предложения на допуснатите до оценка 

участници, по реда на получаването на офертите. При отваряне на ценовите предложения, 

съдържанието на всяко от тях беше съобщено на всички присъстващи. 

 

Обособена позиция №1 

І. Отваряне на плик с ценови предложения на допуснатите участници по обособена 

позиция №1: 

 
 

 

 

 

Обособена позиция №2 

№             УЧАСТНИК Предлагана 

цена без ДДС 

1 „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД 32061,34 лв. 

2 „Сиенсис“ АД 33199,00 лв.  
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ІІ. Отваряне на ценови предложения на допуснатите участници по обособена позиция 

№2: 

 

 

Обособена позиция №3 

ІІІ. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници по обособена позиция 

№3: 

 

 

 

 

 

 

С това приключи публичната част на заседанието и комисията продължи работата си 

при закрити врати. 

Комисията установи, че участникът «Контракс» АД е предложил цена, която е с 20 на 

сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници. Предвид 

изложеното, на основание чл. 72 от ЗОП и след направените изчисления Комисията взе 

единодушно решение да бъдат предприети необходимите действия за надлежно уведомяване на 

посочения участник за необходимостта от представяне на подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложението относно посочения показател. За целта беше изпратено 

писмо, с което участникът беше уведомен за необходимостта от представяне на подробна 

писмена обосновка за начина на образуването на ценовото му предложение.  

Писмото беше изпратено до посочения участник по факс. Получаването му беше 

потвърдено от факс машината на КЕВР и от полученото потвърждение от страна на участника. 

Заседание в 13,00 часа на 11.10.2016 г. 

Комисията се запозна с представената в законоустановения срок от «Контракс» АД 

писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена. Съгласно дадената 

обосновка ценовото предложението е направена на база техническо решение за директна 

доставка на техниката от участника като дългогодишен партньор на производителя на 

предлаганата техника; ниски транспортни разходи с оглед на мястото на производство на 

предлаганата техника и наличието й в склада на доставчика на територията на гр. София и 

гарантирано високо качество от производителя на предлагана техника, снижаващо разходите за 

гаранционно обслужване. След обсъждане Комисията прие представената обосновка. 

В тази връзка Комисията прие, че офертите на всички участници следва да бъдат 

оценени съгласно методиката от документацията за провеждане на процедурата. 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

Комисията пристъпи към изготвяне на комплексна оценка на офертите на допуснатите 

участници.  

Метод за определяне на точки при оценката: 

Коефициент К1: Предложена цена. 

Коефициентът за целите на класирането се изчислява по следната формула: 

К1 = (МЦ/ПЦ) x 100 точки по тегловен коефициент 0,60, където МЦ е най-ниската 

предложена обща цена без ДДС от участник, ПЦ е предложената цена от участника. 

Коефициент К 2 за техническо предложение, надвишаващо минималните 

изисквания на възложителя: 

№             УЧАСТНИК Предлагана 

цена без ДДС 

1 „СМАРТ СОФТ“ ЕООД 53 970, 00 лв. 

2 „КОНТРАКС“ АД 53 978,72 лв. 

3 „ДИДЖИТЕК“ ООД 80 224,80 лв. 

№             УЧАСТНИК Предлагана 

цена без ДДС 

1 „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД 5 379,00 лв. 

2 „КОНТРАКС“ АД 5 180,20 лв. 

3 „ДИДЖИТЕК“ ООД 7 619,00 лв. 
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Този коефициент за целите на класирането се изчислява по следната формула: 

За обособена позиция №1 К2 = (К2.1+ К2.2+ К2.3+ К2.4+ К2.5+ К2.6+ К2.7+ К2.8+ К2.9 
К2.10) x 10 точки х тегловен коефициент 0,40, като допълнителните функционални 

характеристики К2.1 – К2.10 за оценяване са посочени в документацията за възлагане на 

поръчката. 

За обособена позиция №2 К2 = (К2.1+ К2.2+ К2.3+ К2.4+ К2.5+ К2.6+ К2.7+ К2.8) x 10 

точки х тегловен коефициент 0,40, като допълнителните функционални характеристики К2.1 – 

К2.8 за оценяване са посочени в документацията за възлагане на поръчката. 

За обособена позиция №3 К2 = (К2.1+ К2.2+ К2.3+ К2.4+ К2.5+ К2.6) x 10 точки х 

тегловен коефициент 0,40, като допълнителните функционални характеристики К2.1 – К2.6 за 

оценяване са посочени в документацията за възлагане на поръчката. 

Комплексният коефициент за оценка за обособена позиция – се изчислява по формулата: 

К = К1+К2 

При прилагане на посочената формула комплексните оценки на участниците по 

обособена позиция № 1 са, както следва: 

1. Комплексната оценка на „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД е 60; 

2. Комплексната оценка на „Сиенсис“ АД е 57,94392602. 

 

При прилагане на посочената формула комплексните оценки на участниците по 

обособена позиция № 2 са, както следва: 

1. Комплексната оценка на „СМАРТ СОФТ“ ЕООД е 88; 

2. Комплексната оценка на „КОНТРАКС“ АД е 87,99030729; 

3. Комплексната оценка на „ДИДЖИТЕК“ ООД е 64,36407694. 

 

При прилагане на посочената формула комплексните оценки на участниците по 

обособена позиция № 3 са, както следва: 

1. Комплексната оценка на „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД е 97,78248745; 

2. Комплексната оценка на „КОНТРАКС“ АД е 84; 

3. Комплексната оценка на „ДИДЖИТЕК“ ООД е 72,79432996. 

 

Комисията единодушно взе следните решения: 

 

Да бъдат отстранени следните участници: 

1. Кооперация „Панда“ като участник, представил оферти по обособена позиция № 3, 

неотговаряща на предварително обявените условия на възложителя. 

 

На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, предвид извършените изчисления за оценяване 

на офертите, Комисията прави следното класиране на участниците, които са допуснати до 

разглеждане и оценка на офертите: 

 

По обособена позиция № 1 

Първо място – „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД с комплексна оценка – 60; 

Второ място – „Сиенсис“ АД с комплексна оценка – 57,94392602; 

 

По обособена позиция № 2 

Първо място – „СМАРТ СОФТ“ ЕООД с комплексна оценка – 88; 

Второ място – „КОНТРАКС“ АД с комплексна оценка – 87,99030729; 

Трето място – „ДИДЖИТЕК“ ООД с комплексна оценка – 64,36407694. 

 

По обособена позиция № 3 

Първо място – „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 97,78248745; 

Второ място – „КОНТРАКС“ АД с комплексна оценка – 84; 

Трето място – „ДИДЖИТЕК“ ООД с комплексна оценка – 72,79432996. 
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Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с класираните на първо място участници по съответната обособена позиция, както 

следва: 

 

По обособена позиция № 1 

„ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД, с адрес: гр. София, ул. “Шипченски проход” №69А, като 

участник, предложил оферта с най-оптимално съотношение цена/качество. 

По обособена позиция № 2 

„СМАРТ СОФТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. “Козлодуй” № 4, като участник 

предложил оферта с най-оптимално съотношение цена/качество. 

По обособена позиция № 3 

„ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. “Мюнхен” № 8, ет.4, офис 419, като 

участник предложил оферта с най-оптимално съотношение цена/качество. 

 

Комисията приключи работа по обществената поръчка на 13.10.2016 г. 

 

 

Председател: 

 

Наталия Кирова: .(П)  

 

Членове:  

 

Цанко Цанев: .(П) 

 

Лора Николова: (П) 

 


