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

На 08.08.2017 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-758/08.08.2017 г., комисия в състав:
Председател:
1. Райко Цветанов - Старши мениджър "Пречистване и обеззаразяване на питейни води"; 
основни членове:
2. Васил Николов - Мениджър "Технологичен отдел";
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Станислав Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка";
2. Теодора Тодорова - Заместник директор "Пречистване и управление на води";
3. Желяз Рангелов - Старши мениджър "Отвеждане и пречистване на отпадъчни води";
4. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";
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 44119/HZ-4144 и предмет 
„Доставка на градинска техника за нуждите на Софийска вода АД", публикувана на 26.07.2017 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9066644, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувана на 
04.08.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9066944 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 2
Дата и час на подаване: на 03.08.2017 г. в 11:15 часа на 03.08.2017 г. в 13:11 часа
Участник- фирма: „Боро Трейд" ООД, ЕИК 175266795 „ГРАДИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ" ООД, ЕИК

202623927
Седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. „Константин Величков" №133 гр. Самоков 2000, ул. „Крали Марко" №10
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Тел.: 02 9202030 02 4830225
Факс: 02 9202030 Не е посочен
Имейл: boro tradeOabv.ba markovad(a)dezmomotors.com
Представляван от: Димитър Дойчинов и Тихомир Димов - Управители Николай Момчилов и Десислава Маркова - 

Управители
Адрес за
кореспонденция: гр. София, бул. „Константин Величков" №133 гр. София, ул. „Околовръстен път" №108

№ 3
Дата и час на подаване: на 07.08.2017 г. в 10:26 часа
Участник- фирма: „ЦВЕТЕЦ" ЕООД, ЕИК 121540011
Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1700, район р-н Лозенец, 440-ТА №3

Тел.: 02 8601408, 0888 663194
Факс: 02 8601408
Имейл: cvetec.husavarna (a)abv.ba
Представляван от: Пламен Иванов - Управител
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София, кв. Витоша, ул. „Професор Васил Стоин" 
№ЗА

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците: Тихомир Димов и Димитър 
Дойчинов - Управители на „Боро трейд" ООД.

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 Благой Тошев, Мария Ширлетова и Христо Зангов разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „Боро Трейд" ООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира че участникът е представил всички 

изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
2. „ГРАДИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ" ООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира че участникът е 

представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
3. „ЦВЕТЕЦ" ЕООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира че участникът не е приложил в офертата си 

следните документи, изискани и посочени в следните точки от Обявата:
3.1. Вт. 4.8. „Процедура за рекламации".
3.2. В т. 4.9. „Сертификат за качество/декларация за съответствие за всяка от предлаганите стоки".
3.3. В т. 4.10. „Декларация от участника, че при доставка на стоките ще представи всички необходими документи в т.ч. заводски 

инструкции на български език, декларации за съответствие отго^р)ьщи на европейските стандарти, както и ще осигури обучение 
за работа с доставените от него машини".
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3.4. В т. 4.15. „Ценова листа с включена в нея всички резервни части и консумативи за предпаганата/ите машина/и с посочени единични 
цени, без ДДС".

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „ЦВЕТЕЦ" ЕООД, ЕИК 121540011 да бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил посочените по-горе и изискани в обявата 
документи.

Комисията извърши оценка на офертите съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно 
описаната в обявата методика за оценка.

№
Наименование на участника, предложил офертата

Оценявано предложение на участника - стойност в клетка „Общо" на Ценова 
таблица, която е сбор на произведенията от колона "Обща стойност в лева 
без ДДС"

1 „Боро Трейд" ООД 54 390,00
2 „ГРАДИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ" ООД 59 000,00

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, съответстващи на 
определените в Обявата условия, както следва:

1. „Боро Трейд" ООД.
2. „ГРАДИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ" ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „Боро Трейд" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Константин Величков" №133, представлявано от 
Димитър Дойчинов и Тихомир Димов - Управители за изпълнител на „Доставка на градинска техника за нуждите на Софийска 
вода АД" '

Pa6cT''w "'' свърши на ..4:?.:.. 4 ^ 4 .4 ? ..С.:.... с подписване на настоящия протокол.

Утвт протокол:

Г....
Арно 13алто Де Мулиак 
(Arnaud Valleteau)
Изпълнителен директор
"Софийска вода" АД
Чрез пълномощник Васил Тренев
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Райко Цветанов одсил пиколов-^ Христо Зайго^


