
ЗаАшавания на основание ЗЗАЬ
П Р О Т О К О Л

На 01.02.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-65/01.02.2018 г., комисия в състав:

Председател:
1. Благой Тошев - Мениджър "Оползотворяване и извозване на утайки"; 
основни членове:
2. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Станислав Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка";
2. Желяз Рангелов - Заместник директор "Отвеждане и пречистване на отпадъчни води";
3. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
4. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
5. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
6. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
7. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
9. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
10. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
11. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 44747/HZ-4223 и предмет 
„Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни 
полета в СПСОВ Кубратово", публикувана на 16.01.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9072223 и на 
основание чл. 97 от ППЗОП и правилата определени в ЗОП и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да 
класира участниците.

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.

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 31.01.2018 г. в 15:19 часа на 31.01.2018 г. в 15:54 часа
Участник- фирма: „БатПел" ЕООД, ЕИК 131127064 „ДЕВА ТРАНС11 ООД, ЕИК 131020201
Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1281, район Нови Искър, ул. „Иглика" №4 гр. София 1517, ж.к. „Сухата река", ул. „Майчина 

слава" №1А
Тел.: 02 9367208 02 9784211
Факс: 02 Ф367208 Не е посочен
Имейл: batfj>el(ffiabv.bq officeOdevatrans.ba
КОМИСИЯ
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Представляван от: Иво Иванов - Управител Стефан Божков - Управител и Борислав Божков - 
Управител

Адрес за 
кореспонденция: гр. София 1281, район Нови Искър, ул. „Иглика" №4 гр. София 1517, ж.к. „Сухата река“, ул. „Майчина 

слава” №1А
№ 3 4

Дата и час на подаване: на 31.01.2018 г. в 16:18 часа на 31.01.2018 г. в 16:20 часа
Участник- фирма: „ХАСИ - ГРУП" ЕООД, ЕИК 202831091 „КБ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 103982280
Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1756, бул. „Климент Охридски" №14, ет. 
15, офис 1509 гр. Варна 9000, ул. Капитан Иван Томов №2, ет. 3

Тел.: 02 9744539 052 691009
Факс: 02 8172444 052 691009
Имейл: hassi sofia(3>abv.ba office(a)abe.ba
Представляван от: Атанас Михайлов - Управител Найден Тодоров - Управител
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1756, бул. „Климент Охридски" №14, ет. 
15, офис 1509

село Езерово 9168, обл. Варна, община Белослав, 
база Юнимастърс Лоджистикс

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците - Атанас Михайлов -  Управител 
на „ХАСИ - ГРУП" ЕООД, Илиана Иванова - упълномощен представител на „БатПел" ЕООД и Наталия Кръстева -  упълномощен 
представител на „ДЕВА ТРАНС" 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. „БатПел" ЕООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички 

изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
2. „ДЕВА ТРАНС" ООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички 

изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
3. „ХАСИ - ГРУП" ЕООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички 

изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
4. „КБ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

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 участникаДпредложил офертата Оценявано предложение на участника - сбор 

отделни ценови таблици - №1, №2, №3 и №4
на

и
единичните цени от всичките

КОМИСИЯ Стр. 2

Благой \Тошев ^jjeTo в а Христо Зангов



1 „БатПел" ЕООД 3791,76
2 „ДЕВА ТРАНС" ООД 2247,68
3 „ХАСИ - ГРУП" ЕООД 4237,70
4 „КБ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 3087,61

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

1. „ДЕВА ТРАНС" ООД.
2. „КБ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.
3. „БатПел" ЕООД.
4. „ХАСИ - ГРУП" ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „ДЕВА ТРАНС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, ж.к. „Сухата река", ул. „Майчина слава" №1А, 
представлявано от Стефан Божков - Управител и Борислав Божков - Управител за изпълнител на „Подмяна на дренажни слоеве и 
дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово".

Работата на Комисията завърши на OS-OZio/gr. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

Де Мулиак..
lea и)
н директор

"Софи..ска вода" АД

КОМИСИЯ Стр. 3

djicii ии>\I ишев | 11 i w n n P T n R a лристо мангов


