
П Р О Т О К О Л

На 20.11.2017 год. в 10:00 часа в „Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-1015/20.11.2017г. комисия в състав:

Председател:
1. Никола Неделчев - Старши мениджър „Електромеханична поддръжка”; 
основни членове:
2. Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори”;
3. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Станислав Станев -  Директор „Експлоатация и поддръжка";
2. Марио Муташки - Мениджър „Електро и механоподдръжка" - Юг;
3. Илия Цветков -  Мениджър проекти „Енергийна ефективност";
4. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел";
5. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;
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 Братованова - Старши специалист „Снабдяване",

се събра във връзка с Обява за събиране на оферти - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 44110/ЕР-234 и предмет 
„Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Абонаментен сервиз на пожароизвестителни инсталации ", публикувана 
на 27.10.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9069707, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, 
ал. 2 от ЗОП публикувано на 13.11.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9070277 и на основание чл. 97 и правилата 
определени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти 
и да класира участниците.

След запознаване с входящия регистър по чл. 48 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от 
ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на 
комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

На откритото заседание за публичното отварян^на представените оферти не присъстваха представители на участници.
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При спазване на съответните изисквания посочени в ППЗОП и като извърши действията, посочени в чя. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи 
към отваряне и преглед на подадените от Участниците оферти за участие, по реда на постъпването им съгласно входящия регистър:

№ 1
Дата и час на подаване: 13.11.2017 г., 11:56ч. 13.11.2017 г., 14:48ч.
Участник - фирма: „КОМОС" ООД, ЕИК 121034658 „Респромкомплект" АД, ЕИК 121078829
Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Илиянци, ул. Витошко лале №12 гр. София, ул. Кукуш №2, ет. 5, офис 6
Тел.: 02 439 24 00; 02 439 24 01 02 8211138
Факс: 02 439 06 55 02 8229082
Имейл: komos@komos-ba.com office® resD rom .eu ; resprom com olect(a)m ail.ba

Представлявана от: Васил Цолов Котарански, Управител Веселин Георгиев Димитров, Изпълнителен 
директор

Адрес на управление: гр. София, кв. Илиянци, ул. Витошко лале №12 гр. София, ул. Кукуш №2, ет. 5, офис 6

1. „КОМОС" ООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника, обяви ценовото предложение и оповести съдържащите се в плика 
с офертата документи. Комисията констатира, че участникът не е представил Техническо предложение, което е в противоречие с изискванията, 
посочени в т.3.17. от Обявата: Участниците следва да представят в офертата си Техническо предложение, което трябва да отговаря на 
техническите изисквания посочени в поканата и договора.

2. „Респромкомплект" АД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в 
плика с офертата документи.

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

На поредица от закрити заседания Комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за участие, с цел да констатира тяхното 
съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „КОМОС" ООД

Документите на този участник не следва да бъдат разглеждани от комисията, тъй като офертата подлежи на отстраняване на основание чл. 107, 
т. 2 а) от ЗОП.

2. „Респромкомплект" АД

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

Комисията продължи своята работа като извърши 1>р6верка на ценовото предложение на участника „Респромкомплект" АД.
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1. „Респромкомплект" АД 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"по методика за оценка посочена по-долу:

1. Ценова таблица 1 (Ui): Участниците попълват предложената от тях единична цена в лева без ДДС за абонаментен сервиз. 
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава като всички единични цени се съберат. Участникът с най- 
нисък общ сбор получава 70 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниският общ сбор се 
умножи по 70 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след 
десетичната запетая.

2. Ценова таблица 2 (Ц2): Участниците попълват предложената от тях единична цена в лева без ДДС за сервизни дейности за 
пожароизвестителните инсталации. Участникът с най-ниско предложение получава 25 точки. Оценката на всеки от останалите 
допуснати участници се получава като най- ниското предложение се умножи по 25 точки и резултатът се раздели на предложението 
на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

3. Ценова таблица 3 (Ц3): Участниците попълват предложената от тях единична цена в лева без ДДС за сервизни дейности за 
презареждане на пожарогасителни агенти-пожарогасителен аерозол. Участникът с най-ниско предложение получава 5 точки. 
Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниското предложение се умножи по 5 точки и резултатът 
се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Крайната оценка се получава като се съберат всички показатели: К0=Ц1+Ц2+Цз Максималният брой точки на К0 е 100. Участникът, получил 
най-висока крайна оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора

ОЦЕНКА

Участник

Предложение 
общ сбор на 
предложени 

цени в Ценова 
таблица 1, 
в лева без 

____ ДДС

Оценка 
по Ц±

Предложение 
Единична цена в 

Ценова таблица 2, 
в лева без ДДС

Оценка 
по Ц2

Предложение 
Единична цена в 

Ценова таблица 3, 
в лева без ДДС

Оценка 
по Ц3

Крайна оценка 
К^Щ+Цг+Цз

„Респромкомплект"
АД 396,00 70 2,69 25 569,00 5 100
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С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

I. Предлага на възложителя участникът „КОМОС" ООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от 
ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти.

II. 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. „Респромкомплект" АД,

III. Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител и да бъде подписан договор за „Абонаментен сервиз на 
пожароизвестителни инсталации ", с „Респромкомплекг" АД, ЕИК 121078829, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. Кукуш №2, ет. 5, офис 6, представлявано Веселин Георгиев Димитров - Изпълнителен директор.

Работата на Комисията завърши на . . . . . .  с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:
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