
П Р О Т О К О Л

На 14.11.2017 година в 09:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-1005/14.11.2017 г. комисия в състав:

Председател:

1. Пламен Зеленков - Мениджър „Пречистване на питейни води"; 

основни членове:

2. Станислава Георгиева - Технолог „ПСПВ";

3. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване"; 

и резервни членове:

1. Станислав Станев - Директор „Експлоатация и поддръжка";

2. Теодора Тодорова - Зам. директор „Пречистване и управление на води";

3. Райко Цветанов - Старши мениджър "Пречистване и обеззаразяване на питейни води";

4. Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори";

5. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел";

6. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;

7. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";

8. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";

9. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";

10. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";

11. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";

12. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";

13. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";

14. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

15. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване",

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 44611/ЕР-276 и предмет „Избор на 
изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на апарат за измерване на Зета потенциал", публикувана на 
01.11.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под Ш номер 9069872, удължен срок залодаване на оферти на основание
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чл. 188, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 08.11.2017 в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ГО номер 9070138 и на основание чл. 
97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На публичното заседание на комисията на 14.11.2017 година в 09:00 часа присъстваха следните упълномощени представители на 
участници:

1. Петьо Николаев Петков -  упълномощен представител на „Л.К.Б. - България" ЕООД

На заседанието на 14.11.2017 от 09:00 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:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 08.11.2017 г. в 11:33 часа на 08.11.2017 г. в 15:03 часа
Участник- фирма: „Л.К.Б.- БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 121250645 „ЕЛТА 90М" ООД

Тел.: 02 9434374 02 9839649
Факс: 02 9461585 02 9832211
Имейл: Ikb.baOlkb.eu office(a)elta90.eu
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1504, ул. Проф. М. Бичев № 1 гр. София, 1309, ул. Враня № 82

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 „Л.К.Б.- БЪЛГАРИЯ" ЕООД, оповести нейното съдържание 
и обяви ценовото предложение на подадената от участника оферта.

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

• При прегледа на офертата на участника „ЕЛТА 90М" ООД, комисията установи, че пликът с офертата на участника не е 
запечатан. Комисията взе решение да не разглежда офертата на участника тъй като подадената от участника оферта не 
отговаря на т. 7 от Обявата за събиране на оферти: Указания за подаване на офертата: офертите се подават на български 
език в определения по-горе срок в запечатана, непрозрачна надписана опаковка в Деловодството на „Софийска вода" АД, ул,
„Бизнес парк" №1, сграда 2А, жк. Младост 4, София 1766. .
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• Присъстващият упълномощен представител на „Л.К.Б.-България" ЕООД, Петьо Петков декларира писмено установеното

С оглед на описаното несъответствие комисията предлага на възложителя участникът „ЕЛТА 90М" 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.

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

На поредица от закрити заседания, комисията в състав Пламен Зеленков, Станислава Георгиева и Елена Петкова разгледаха по 
същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от 
Възложителя:

1. „Л.К.Б.-- БЪЛГАРИЯ" ЕООД
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.

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:

1.1. На оценка подлежи единичната цена, оферирана от даден участник в Ценова таблица от Раздел Б: Цени и данни от
документацията за участие. Участникът с най-малка сума получава като оценка 100 точки. Оценката на всеки от 
останалите допуснати участници се получава като най-ниската оферирана цена се умножи по 100 точки и резултатът се 
раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Участникът, получил най-висока оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.

обстоятелство.

1. „Л.К.Б.- БЪЛГАРИЯ" ЕООД е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя.

КОМИСИЯ Стр. 3

1ламен Зеленков

epetkova
Typewritten Text
Заличена информация по ЗЗЛД



ОЦЕНКА

Участник
Предложена единична цена в 

Ценова таблица 
в лева без ДДС

Оценка
точки

„Л.К.Б.- БЪЛГАРИЯ" ЕООД 56 570,00 100

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. „„Л.К.Б.- БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Доставка на апарат за измерване на Зета потенциал", с „Л.К.Б.-
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 121250645, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1504, ул. Проф. М. Бичев № 1,
представлявано Венцислав Костадинов Карамфилов -  Управител.

< 7
Работата на Комисията завърши на -ir.. г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протоко^Гск^
—х<£>\\\

Ар но Вал т̂ Й^М-у-лтгак^ 

1/1-апт£>тС|м^>Ъ(1нИЯ Д И реКТО р 

"Софийска вода" АД

КОМИСИЯ

\?. \\

Г\

ПлаЙ^нГЗеленков
.....

ва Георгиева Елена Петкова

Стр. 4

epetkova
Typewritten Text
Заличена информация по ЗЗЛД

epetkova
Typewritten Text
Заличена информация по ЗЗЛД




