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 “С о ф и й с к а  в о д а ”  А Д ,  С о ф и я  

П Р О Т О К О Л  № 3 

На 05.12.2016 година в 11:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед №ДР-498/08.09.2016 г. назначена от възложителя 

комисия в състав:  

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петьо Велев – Директор „Инженерни и строителни дейности“; 

и основни членове:  

2/ Кристина Йонкова – Мениджър "Управление на аварийни договори с подизпълнители"; 

3/ Маргарита Лазарова - Ст. Мениджър на Правен отдел; 

4/ Радостина Стефанова - Старши Специалист, отдел „Снабдяване”; 

5/ Светла Захариева - Старши експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община; 

и резервни членове:  

1/ Валентин Милушев - Ст. мениджър Стратегическо управление на мрежата и планиране; 

2/ Христо Зангов – Старши специалист “Снабдяване”; 

3/ Иван Къчев - Старши специалист “Снабдяване”; 

4/ Сергей Поборников – Старши специалист “Снабдяване”; 

5/ Вера Кръстева - Старши специалист “Снабдяване”; 

6/ Камелия Георгиева - Старши специалист “Снабдяване”; 

7/ Звезделина Борисова – Старши специалист “Снабдяване”; 

8/ Николета Тричкова - Старши специалист “Снабдяване”; 

9/ Мира Тенева – Координатор „Снабдяване“; 

10/ Тонка Чолакова, Юрисконсулт, отдел „Правен“; 

11/ Елена Петрова – Юрисконсулт; 

12/ Анна Коновалова, Юрисконсулт; 

13/ Петър Гаджев – Юрисконсулт; 

14/ Златка Димитрова – Старши счетоводител „Регулаторно счетоводство“; 

15/ Ивайло Чипев – Финансов контрольор;  

16/ Адриана Георгиева – главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община; 

17/ Ивайло Колев - главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община; 

се събра на публично заседание във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, с идентификационен номер на 

възложителя с номер TT001558 и предмет „Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-

монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община“, открита с Решение ДР-
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442 от дата 01.08.2016 г. на изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД, публикувано на 03.08.2016  г. заедно с обявление за 

обществената поръчка по преписка в РОП на АОП с номер 00435-2016-0056, да отвори представената от „Галчев Инженеринг“ ЕООД 

на 02.12.2016 г. в 11:32 ч. опаковка с първоначалната оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).  

Комисията получи от председателя на комисията подадената първоначална оферта и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

На публичното заседание присъстваше г-н Христо Стоицов – упълномощен представител на  „Галчев Инженеринг“ ЕООД. 

Комисията отвори подадената запечатана непрозрачна опаковка с първоначалната оферта на „Галчев Инженеринг“ ЕООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

На свое закрито заседание непосредствено след приключване на горното публично заседание, комисията разгледа документите 

съставляващи техническото предложение и установи че участникът е представил всички изискуеми документи по чл. 33.2 от 

инструкции към кандидатите/участниците и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията. 

На 05.12.2016 г. след приключване на горните заседания, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа 

и мястото на отварянето на ценовото предложение и изпрати до участника покана с датата, часа и мястото на провеждане на 

преговорите. 

На 08.12.2016 г. в 11 ч. комисията на свое публично заседание, на което не присъстваха представители на участника, отвори 

първоначалното ценово предложение на „Галчев Инженеринг“ ЕООД и оповести предложената от участника отстъпка от заложените 

в ценовите таблици пределни единични цени. Трима члена на комисията подписаха първоначалното ценово предложение. 

След приключване на публичното заседание, от 11:15 ч. до 11:28 ч. комисията на свое закрито заседание разгледа 

първоначалното ценово предложение на участника и установи неговото съответствие с изискванията на възложителя. 

 На 08.12.2016 г. в 11:30 ч. комисията проведе преговори с участника, за резултатите от които между комисията и участника 

беше подписан протокол, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол. 

Окончателното оценявано предложение – размер на предложената отстъпка в %, която се прилага за всички пределни цени 

заложени от възложителя в ценовите таблици, след приключване на договарянето е 0,3 %. 

На свое закрито заседание на 08.12.2016 г. в 14:30 ч. комисията извърши проверка за наличие на основание за прилагане на 

чл. 72, ал. 1 от ЗОП относно необичайно благоприятни оферти „Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или 

разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.“  Комисията установи, че не са налице основания за 
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прилагане на чл. 72 от ЗОП поради наличието на само едно оценявано предложение и невъзможност за сравнението му със средна 

стойност на предложенията на останалите участници. 

След приключване на горното свое действие, комисията пристъпи към оценка на оценяваното предложение по критерий за 

възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с посоченото в документацията: „На оценка подлежи предложената от всеки участник 

процентна отстъпка от посочените в Ценовите таблици от Раздел Б: “Цени и данни” пределни единични цени. Участникът предложил 

най–голяма процентна отстъпка от посочените в Ценовите таблици от Раздел Б: “Цени и данни” пределни единични цени ще бъде 

класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.“ 

В резултат на извършената оценка, комисията предлага класиране както следва: 

Първо място: „Галчев Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 200678992 

Комисията предлага да бъде избран за изпълнител и да бъде сключен договор за обществената поръчка с 

класирания на първо място участник „Галчев Инженеринг“ ЕООД. 

Работата на Комисията приключи на 16.12.2016 г. в  10:00 ч. с подписване на настоящия Протокол. 

  

  


