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П Р О Т О К О Л

На 16.01.2018 г. в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, назначена със заповед ДР-32/16.01.2018г. комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Веселин Димитров - Заместник директор „Пречистване и управление на води“ 
и

ЧЛЕНОВЕ:
2. Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори“;
3. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“

и резервни членове:

4. Стефка Тодорова - Старши мениджър „Канализационни услуги“;
5. Гергана Миразчийска - Ръководител „Канализационни проекти“;
6. Росен Найденов - Главен инженер;
7. Станислав Станев - Директор „Експлоатация и поддръжка“;
8. Ивайло Чипев -  Финансов контрольор;
9. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел“ ;
10. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване“;
11. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
12. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
13. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване“ ;
14. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване“;
15. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване“;
17. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
18. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“,

се събра за отваряне, разглеждане и оценка на офертите, получени в резултат на Обява за събиране на оферти - 
процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 44973/NT и предмет „Почистване на канализационни 
колектори по биоинженерна технология“, публикувана на 22.12.2017г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП 
под ID номер 9071828.
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Стр.2

На публичното заседание на Комисията на 16.01.2018 г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти не 
присъстваха участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

Комисията получи от Председателя на Комисията списък на участниците, подали оферти и Протокол по чл.48, ал.б от 
ППЗОП.

№ 1
Дата и час на подаване: 12.01.2018г., 11:27ч.

Участник - фирма:
„БИОЛАЙФ-И“ ООД, 
БИК 201180350

Тел.: 02/983 2554
Факс: 02/983 2554
Имейл: tassevfajtassevbg. com
Представлявана от: Ваньо Георгиев Попов - Управител
Адрес на управление: гр. София 1000, ул. Цар Симеон №31, офис №5

Всеки член от Комисията, назначена от Възложителя подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал. 8, 9 и 13, 
във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП

При спазване на съответните изисквания посочени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП) и като извърши действията, посочени в чл. 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. „БИОЛАЙФ-И“ ООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение, като 
членовете на Комисията подписаха гърба на техническото и ценовото предложение. След извършване на гореописаните 
действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

Съгласно Заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“. В тази връзка Председателя връчи документите на 
представител на отдел „Снабдяване“ за съхранение в посочения отдел.

На следващи закрити заседания, считано от 1б.01.2018г. Комисията разгледа по същество документите на участниците 
и направи следните констатации:

W

1. „БИОЛАИФ-И“ ООД - Представените от Участника документи отговарят на обявените изисквания, посочени в 
Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.
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Стр.З

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовото предложение, поради наличие 
на една допусната ценова оферта.

ОЦЕНКА

Участник Оценяваното ценово предложение -  най- 
ниска цена

„БИОЛАЙФ-И“ ООД 69 402.00

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

1. „БИОЛАЙФ-И“ ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере „БИОЛАИФ-И“ ООД за изпълнител на договор с предмет „Почистване 
на канализационни колектори по бионнженерна технология“.

Работата на Комисията приключи на 018г. с подписване на настоящия Протокол.

Утвърдил:

Арно BaAio-^e^iviyAK^H^^^ 
Изпълнителен директор

Дата/ Date:.. 
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