
П Р О Т О К О Л
Заличавания на основание ЗЗАЬ

На 14.07.2017 година в 14:00 часа 
състав: в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-398/14.07.2017 г. на Възложителя, комисия в

Председател:

1. Биляна Трайкова - Експерт "Безопасност и здраве при работа"-
основни членове: '
2. Христина Донева-Кирянова - Старши мениджър "Безопасност
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване"; 
и резервни членове:

и здраве при работа I I ,

1. Раймона Георгиева - Младши ескперт "Безопасност и здраве при работа"-
2. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
3. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
4. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
5. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
6. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
7. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
8. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
9. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

Сп ™ « а ВЪВ ВРЪЗКа С °бЯВа 39 събиРане на оферти по Закона за обществени поръчки ГЗО т с номео 4 3 17в /Н 7 a n * i ,

------- средства защита"™  дш ^ п^ до ~и евакуация"от

удължен срок за подаване на оф ерти^  основание чл 188,' ал 2 о ^ О ^ п У л ^  Ш
поръчки към АОП под ID номер 9066119 и на оснгшянмр un Q7 пуоликувана на 11.07.2017 г. в Регистъра за обществени
оцени получените оферти и да класира участниците правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

участн^ците^ферти^по^ед^^гюстъпването^ обявяване на ценовите предложения на подадените от

№ 1
Дата и час на подаване: на 10.07.2017 г. в 16:16 часа
Участник- фирма: „ОЛИМП -  ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООЛ. ЕИК R17?3Rmi
Седалище и адрес на 
управление: гр. Бургас 8000, ул. Фердинандова № 98, вх. Б, ет. 5
Тел.: 02 8793390 ------------------

КОМИСИЯ

Биляна I райкова Звездедй н̂а Борисова Христо Зангов

Стр. 1



Факс: 02 9781511
Имейл: salessf(a)ol vmDsafetv.com
Представляван от: Борил Ташев - Управител
Адрес за 
кореспонденция: София 1582, ж. к. "Дружба 2", ул. "Полк. Хр. Арнаудов" №11

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

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

На поредица от закрити заседания, комисия в състав Биляна Трайкова, Звезделина Борисова и Христо Зангов разгледаха по същество 
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „ОЛИМП -  ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира че, участникът е представил всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.

В настоящата обява за събиране на оферти е оценена една оферта, поради което комисията не може да приложи разпоредбите на чл. 
72 от ЗОП относно необичайно благоприятни оферти.

Комисията извърши оценка на офертата, съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно 
описаната в обявата методика за оценка по Показател П1 с максимален брой точки 90 за Ценова таблица и Показател П2 с максимален 
брой точки 10 за Таблица отстъпка.

№

Наименование на 
участника, предложил 
офертата

Предложение на участника по 
Показател П1 за Ценова таблица 
- сбор от всички единични цени 
от колона Цена за проверка и 
техническа поддръжка на 1 бр. 
средство за срока на договора - 
лв. без ДДС, резултат в клетка 
„Общо за ценова таблица"

Оценка по 
Показател 
П1 - точки

Предложение на участника 
по Показател П2 за 
Таблица отстъпка 
предложен процент 
отстъпка от цената за 
дребно за резервни части 
невключени в списъка по 
т. 8.11 от обявата в колона 
Процент (%) Отстъпка

Оценка по 
Показател 
П2 - точки

Крайна
оценка (КО) е 
сума от 
показателите: 
КО=П1+П2 - 
точки

1 „ОЛИМП -  
ПРЕДПАЗНИ  
ЕКИПИРОВКИ"ЕООД

385,60 90 20 10 100

КОМИСИЯ Стр. 2

Биляна Трайкова Звезделина Борисова Христо Зангов



Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:

1. „ОЛИМП -  ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „ОЛИМП -  ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. Фердинандова № 98, вх. 
Б, ет. 5, представлявано от Борил Ташев - Управител за изпълнител на „Периодични проверки, техническа поддръжка и 
сервиз на колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства".

Работата на Комисията завърши на .d.rf..:Q&\ Тг.КТ.. с подписване на настоящия протокол.

\, протокол:

дрно цалто, 1ак
^AmacftTValleteau) 
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД 
Чрез пълномощник 
Васил Тренев

КОМИСИЯ Стр. 3

Биляна Трайкова Звезделина Борисова Христо Зангов


