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ПРОТОКОЛ

На 19.05.2020 година в 15:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-104/19.05.2020 г. комисия в състав:
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Старши специалист Снабдяване и членове:
гарши Мениджър ЛИК- техническо лице
Мениджър "Метрологично осигуряване и лабораторни анализи" - техническо лице;
завен отдел - юрисконсулт
Специалист "Контрол на капиталовите разходи"- „Финансова дирекция";основен член
арши бизнес анализатор" - „Финансова дирекция";резервен член
ниджър Качество и логистика
Старши Мениджър Правен отдел;
сконсулт;
рисконсулт
исконсулт
Старши специалист „Снабдяване";
ш специалист „Снабдяване";
Старши специалист „Снабдяване";
:пециалист„Снабдяване";
jh специалист „Снабдяване";
зрши специалист „Снабдяване";
гарши специалист „Снабдяване";
- Мениджър „Снабдяване";

се събра, във връзка с публично състезание - процедура
по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер Т001914
„Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи, произведени от Thermo Scientitificm, което да включва
извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи", открита с Решение СН-36/25.02.2020 г.
на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 25.02.2020г. под номер 00435-2020-0007, и на основание
чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, да отвори представените оферти, да оповести съдържанието им и да провери
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха участници или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.
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Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи протокола чл.48, ал.б от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за
участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра, в който са описани офертите при подаването им:
№
Дата и час на подаване:
Участник-фирма:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:
Седалище и адрес на
управление:
1.

1
На 18.03.2020 г. в 10:23 часа
„АСМ 2 " ЕООД
ЕИК 121327440
02/8592103
02/9582818
office@acm2.com

Андон Минков Минков - Управител
гр. София 1470, бул."Черни връх" 152

Участник „АСМ2" ЕООД:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и констатира
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" , след което Комисията извърши действията, посочени
в чл.54, ал.4 от ППЗОП:
Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".
След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 19.05.2020 г. членовете на комисията разгледаха по същество подадените документи
по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. Участник „АСМ2 " ЕООД

След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи, че предложението отговаря на
изискванията на възложителя и на ЗОП.
След като установи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, комисията разгледа Техническите предложения на участниците:
3. Участник „АСM2" ЕООД

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
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След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 12.06.2020 год. от 15,00 ч. за отваряне и
оповестяване на документите, представени в Плик „Предлагани ценови параметри" на участника, чието техническо предложение
отговарят на изискванията на възложителя:
4. Участник „АСМ2" ЕООД

В тази връзка на 08.06.2020 г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача от сайта на
Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
На публичното заседание на 08.06.2020 от 15:00 ч за отваряне на ценовите предложения не присъстваха участници в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение и трима членове на комисията го подписаха на гърба. С извършване на тези
действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
След приключване на публичната част, на закрити заседания, считано от 08.06.2020 год. комисията прегледа по същество ценовите
предложения и установи следното:
5. Участник „АСМ2" ЕООД

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.
6. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията извърши оценка по критерий за възлагане на поръчката „най-ниска
цена", съгласно методиката, заложена в документацията за участие:
Оценка по показател П1: „Цена за един сервизен час", с максимален брой точки 60.
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е предложената „Цена за един сервизен час (в лева без ДДС)" от
Ценова таблица №1.
Участникът с най-ниско ценово предложение получава 60 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава
като най-ниското ценово предложение се умножи по 60 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и
частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Оценка по показател П2: „Цени на резервни части/консумативи", с максимален брой точки 40, от Ценова таблица №2.
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената
стойност в клетка „Общо", която е сума от всички
цени в колона „Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след
десетичната запетая) (за
целите на оценка)"на резервните части и консумативи от Ценова таблица №2.
Участникът с най-нисък общ сбор в клетка „Общо"получава 40 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се
получава, като най- ниският общ сбор в клетка „Общо" се умножи по 40 точки и резултатът се раздели на предложението на
съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: КО=П1+П2. Максималният брой точки на крайната оценка е 100.
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О Ц ЕН К А
Показател П1
Участник

№

„Ц ен а за един
с е р в и зе н час"

1

90,00

„А СM 2" ЕООД

О ценка
Точки по П 1

Показател
П2
„Ц е н и на р е зе р в н и
части /кон сум ати ви "

60

65474,00

КО= П1+П2

О ценка
Точки по
П2
40

100

7.
Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято оферта за участие
отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин- Участник „АСМ2" ЕООД

Комисията предлага да бъде определене за изпълнителе на обществената поръчка и да бъде подписан договор
за
„Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm което да включва
извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи", с „АСМ2" ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София бул. Черни връх № 152 , представлявано от Андон Минков Минков -Управител.
Настоящият протокол представлява цялостният и окончателен протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181, ал.
5 по реда на чл.Юб от ЗОП.

Работата на Комисията завърши на

17
..........................2020
год.

с подписване на настоящия прйтокол. ^
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Изпълнителен директор на "Софийска вода" АД
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