
“Софийска вода” АД, София 
П Р О Т О К О Л

Днес, 22.01.2019 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № СН- 
9/22.01.2019 г., комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райко Цветанов Старши мениджър "Пречистване и обеззаразяване на 
питейни води".

Резервни членове

ди"

тоди".

се събра във връзка със събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки 
(ЗОП), с номер 47995/SP-2603 и предмет Снегопочистване и опесъчаване на подходните, 
вътрешноплощадковите пътища, пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни 
резервоари, хлораторни и помпени станции, публикувана информация в РОП на 07.01.2019 г. 
под номер 9084670, продължен срок за подаване на оферти с публикация в АОД 
9084874/15.01.2019 и на основание чл. 103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за 
отваряне на подадените оферти, тяхното разглеждане, оценка на съответствието им с 
изискванията на възложителя и класиране.

Съгласно чл.54, ал. 1 ППЗОП Комисията започна работа след получаване на 
представените оферти и протокола по чл.48, ал.б ППЗОП:

№ Участник
Час Дата

на подаване

1. ДИЕНТРАК ЕООД 13:25 14/01/2019

На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 22.01.2019 година не присъстваха 
представители на участниците.

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:



Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие при спазване на 
съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1- 
5 от ППЗОП както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на 
"ДИЕНТРАК" ЕООД; ЕИК/ПИК 204789424; Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ; 
област София (столица), община Столична; с. Железница 1475; Самоковско шосе No 
35А; 0886007789, bnacheva@abv.bg Управител ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НАЧЕВ и оповести 
нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 
ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова таблица. Трима членове на 
комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. 
Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

След извършването на горните действия по ал. 3 - 5 от чл. 54 ППЗОП приключи 
публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания Комисията пристъпи към преглед по същество на 
подадените документи по чл, 39, ал. 2 ППЗОП и посочените в обявата документи, които трябва 
да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и ЗОП.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и 
предложението за изпълнение на поръчката от офертата на ДИЕНТРАК ЕООД. Комисията 
установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва 
подизпълнители. Участникът е оферирал следните цени:

Наименование Единична цена в лева без 
ДДС/км.

Ед. цена за придвижване до обекта 2,50

Ед. цена на 1 км. почистен подходен път с широчина 
на почистване до 4м.

80,00

Ед. цена на 1 км. почистен подходен път с широчина 
на почистване до бм.

100,00

Ед. цена на кв.м. машинно почистена площ в СОЗ 0,04

Ед. цена на 1 км. опесъчена пътна настилка 130,00

Общо: 312,54

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатата оферта съгласно 
посоченото в обявата: - Най-ниска предложена цена, която се сформира от сбора на всички 
единични цени в клетка общо от ЦЕНОВАТА ТАБЛИЦА. Участникът, оферирал най-ниска 
обща цена, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.

На база на извършената оценка на допуснатата оферта, комисията предлага 
следното класиране на участника, чието предложение отговаря на обявените от 
Възложителя изисквания и на ЗОП:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

-*7

2

ЧЛЕНОВЕ:

mailto:bnacheva@abv.bg


УЧАСТНИК Обща дена в лв. без 
ДДС

1. ДИЕНТРАК ЕООД 312,54

На основание направените констатадин н извършената оденка, комисията 
предлага на Изпълнителния директор на „Софийска вода” АД да се подпише договор 
за „Снегопочистване и опесъчаване на подходните, вътрешноплощадковите пътища, 
пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни 
и помпени стандии“ с ДИЕНТРАК ЕООД.

Настоящият протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оденка 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. 106 от Закона за 
обществените поръчки.

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадената от 
участника оферта.
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Утвърдил доклада:

Васил Борисов Тренев

Изпълнителен директор

София,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


