
П Р О Т О К О Л

На 13.10.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-925/13.10.2017г. комисия в състав:

Председател:
1. Весела Стефанова - Старши мениджър „ЛИК"; 

основни членове:
2. Николай Писарев - Ръководител проекти Дирекция „Инженерни и строителни дейности";
3. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване"; 

и резервни членове:
4. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел";
5. Силвия Данаилова - Старши счетоводител „Регулаторно счетоводство";
6. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване"
7. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
8. Христо Зангов -Старши специалист "Снабдяване";
9. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
10. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
11. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
12.Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
13. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";
14. Марияна Братсванова - Старши специалист „Снабдяване",

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 43811/ЕР-154 и предмет „Изготвяне на 
технически проект и изграждане на вентилационни инсталации за въвеждане на свеж въздух и отвеждане на мръсен 
въздух", публикувана на 15.09.2017 г. в АОП под ID номер 9068343,, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 
от ЗОП, публикуван на 05.10.2017 в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9068976 и на основание чл. 97 и 
правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На заседанието на 13.10.2017 от 10:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, 
съгласно поредността в регистъра, в който са описани офертите при подаването им: л уп
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Весела Стефанова арев
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№ 1
Дата и час на подаване: на 04.10.2017 г. в 14:44 часа
Участник- фирма: „СОФКЛИМА БГ" ООД, ЕИК 200670110
Седалище и адрес на 
управление:

София, ж.к. Стрелбище, ул. Боровец № 11

Тел.: 02 9550101
Факс: 02 9550101
Имейл: office(o)sofcl ima.com
Представляван от: Недялко Недялков - Управител 

Мирослав Недялков - Управител
Адрес за кореспонденция: София, ж.к. Стрелбище, ул. Боровец № 11

На публичното заседание на комисията на 13.10.2017 година в 10:00 часа присъстваха следните упълномощени представители на 
участници:

1. Мирослав Тенев Недялков - Управител на „СОФКЛИМА БГ' ООД

При спазване на съответните изисквания, посочени в закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), Комисията извърши следните действия:

• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото 
предложение на подадената от участника оферта:

Предложена цена „Общо за проектиране" в Ценова таблица 1 - 2610,00 лв. без ДДС.
Предложена цена „Общо за доставка, монтаж и пускане в експлоатация" в Ценова таблица 1 - 70224,05 лв. без ДДС.

• Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

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

На поредица от закрити заседания, комисията в състав Весела Стефанова, Николай Писарев и Елена Петкова разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
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1. „СОФКЛИМА БГ" ООД
След преглед на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника.

1. „СОФКЛИМА БГ" ООД" е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията извърши оценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП, по методика за 
оценка, описана в Обявата за събиране на оферти и по критерий „най-ниска цена", въз основа на следните показатели:
Показател П^Проектиране", с максимален брой точки 10 - Участникът попълва предлаганите от него цени за проектиране в 
Ценова Таблица №1. На оценка подлежи сумата от т. 3 Общо за проектиране, като предложената цена не може да надвишава 10% от 
стойността на поръчката.
Показател П2: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация", с максимален брой точки 90 - Участникът попълва 
предлаганите от него цени за доставка, монтаж и пускане в експлоатация в Ценовата таблица №1. На оценка подлежи сумата отт. 6
Общо за доставка, монтаж и пускане в експлоатация.
Крайната оценка се получава по формулата: Ко = П1 +П2, където максималния брой точки е 100.

ОЦЕНКА
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„СОФКЛИМА БГ" ООД 2610,00 10 70224,05 90 100
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:

1. „СОФКЛИМА БГ" ООД

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Изготвяне на технически проект и изграждане на вентилационни инсталации за въвеждане на свеж въздух и отвеждане 
на мръсен въздух" " със „СОФКЛИМА БГ" ООД, ЕИК 200670110, със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Стрелбище, ул. 
Боровец № 11, представлявано Недялко Недялков - Управител и Мирослав Недялков - Управител.

Работата на Комисията завърши на .̂ ..̂ ....̂ £?.'...2017 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:
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