ПРОТОКОЛ
На 03.04.2018 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-172/03.04.2018 г. комисия в състав:
Председател:

1. Христина Бошнакова - Вътрешен одит, Контрол на качеството и управление на риска ЛИК.
основни членове:
2. Диляна Димитрова - Отговорник по качество
3. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 45653/МВ-357 и предмет
„Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори,
миялни, нагреватели и др.", публикувана на 16.03.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер
9073934, и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените
оферти и да класира участниците.
На публичното заседание на комисията на 03.04.2018 година в 11:00 часа не присъстваха участници или техни
упълномощени представители.
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от
ППЗОП.
Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на
№

1

Дата и час на подаване:

на 27.03.2018 г. в 15:41 часа

Участник- фирма:

„Лабтех" ЕООД,
ЕИК 131240101

Седалище и адрес на
управление:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:
Адрес за кореспонденция:

гр. Пловдив ул.„Иван Андонов" №13
032 268 627
032 242 410
Labtech@mbox. contact, ba
Стамен Георгиев Стоянов - Управител
гр. Пловдив ул.„Иван Андонов" №13

КОМИСИЯ

Стр. 1
Христина ьошнакова

Дилян^ Димитрова

Марияйа Братованова

1. „Лабтех" ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и
съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово
предложение на Участника.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисията в състав Христина Бошнакова, Диляна Димитрова и Марияна Братованова
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с
изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Лабтех" ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира,
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

че участникът е представил

всички

изискуеми

Комисията извърши оценка на постъпилата оферта, съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „найниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика.
№ Наименование
на
участника,
предложил Оценявано предложение на участника - предложената от участника
цени в Ценовите таблици
офертата
1 „Лабтех" ЕООД
100 точки
Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, подали оферти,
съответстващи на определените в Обявата условия, както следва:

1. „ Лабтех " ЕООД
2. Комисията предлага на Възложителя да избере:

„ Лабтех " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул.„Иван Андонов" №13, представлявано от
Стамен Георгиев Стоянов-Управител, за изпълнител на „Извънгаранционно сервизно обслужване на
спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори, миялни, нагреватели и др.
Работата на Комисията завърши н а .................... 2018 г. с подписване на настоящия протокол.
Утвърждавам настоящия протокол:

КОМИСИЯ

Стр. 2
Христина БоФнакова

Диляна Димитрова

т

Мария

ьратованова

