
Заличавания шI основание ЗЗЛЬ
П Р О Т О К О Л

На 09.10.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-904/09.10.2017 г. на Възложителя, комисия в 
състав:

Председател:
1. Биляна Трайкова - Експерт "Безопасност и здраве при работа"; 
основни членове:
2. Раймона Георгиева - Ескперт "Безопасност и здраве при работа";
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Христина Донева-Кирянова - Старши мениджър "Безопасност и здраве при работа";
2. Антоанета Тонева - Експерт "Безопасност и здраве при работа";
3. Камелия Николова - Експерт "Безопасност и здраве при работа";
4. Марияна Попова - Експерт "Безопасност и здраве при работа";
5. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
6. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
7. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
9. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
10. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
11. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
12. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
13. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 43177/HZ-4032 и предмет 
„Доставка и извършване на задължителни периодични проверки и техническа поддръжка на колективни средства за 
защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства", публикувана на 21.09.2017 г. в Регистъра за обществени 
^°ръчки към А0П под ю  номер 9068525, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувана на 
° п '™ 2°17 Г‘ В Регистъра за обществени поръчки към АОП под Ю номер 9068813 и на основание чл. 97 и правилата определени в 
ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

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.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от 
участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№ 1
Дата и час на подаване: на 29.09.2017 г. в 12:41 часа
Участник- фирма: "БУЛТЕКС 99" ЕООД, ЕИК 115784032

КОМИСИЯ

БилЯна Трайкова Раймона Ттеоргиева Христо Зангов



Седалище и адрес на 
управление:

гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „Васил Априлов" №31

Тел.: 032 909700
Факс: 032 909709
Имейл: office®  bultex99.com

Представляван от: Стефан Башев - Управител
Адрес за 
кореспонденция: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „Васил Априлов" №31

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, Раймона Георгиева и Христо Зангов разгледаха по същество 
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. "БУЛТЕКС 99" 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.

№ Предложение на Оценка по Предложение на участника по Показател П2 Оценка по Крайна
участника по Показател Показател Ценово предложение - сбор от: Показател оценка (КО) е
П1 за Общо тегло на П1 - точки - сумата от единичните цени в колона „Ед. П 2 - точки сума от

Наименован средствата цена лева без ДДС с включени доставка, показателите:
ие на стойностите от колона гаранционно обслужване и извършване на КО=П1+П2 -
участника, „Тегло на 1 брой задължителни периодични проверки и точки
предложил средство / килограми" техническа поддръжка съгласно
офертата събрани в клетка „Общо производствената инструкция на доставяните

тегло на средствата / средства за периода на договора" от Ценова
килограми". Максимален таблица 1 - посочена в клетка „Сума" плюс
брой точки 20 - сумата от единичните цени в колона „Ед.

КОМИСИЯ Стр. 2

Билййа Трайкова РаймойаТ еоргиева Христо Зангов



цена лева без ДДС за извършване на 
извънредна проверка на средството" от Ценова 
таблица 2 - посочена в клетка „Сума" плюс 
- единичната цена в колона „Единична цена 
лева без ДДС" от Ценова таблица 3. 
Максимален брой точки 80

1 "БУЛТЕКС  
9 9 " ЕООД

48,5 20 4084 80 100

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

1. "БУЛТЕКС 99" ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. "БУЛТЕКС 99" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „Васил Априлов" №31, 
представлявано от Стефан Башев - Управител за изпълнител на „Доставка и извършване на задължителни периодични 
проверки и техническа поддръжка на колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени  
пространства".

„ „  „  /s jo /o a rРаботата на Комисията завърши на ...гт.... ...............с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

Арно^рапто де Мулиак 
(Arnaud Valleteau) 
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД

КОМИСИЯ Стр. 3

Биляйа Трайкова Раймон^ Георгиева Христо Зангов


