
П Р О Т О К О Л
ЗаличлвАШАЛ на  осно в Анне ЗЗАЬ

На 26.02.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-103/26.02.2018 г., комисия в състав:

Председател:
1. Георги Кушев - Старши Мениджър "Външно водоснабдяване"; 
основни членове:
2. Нели Гурова - Мениджър "Обследване на големи колектори";
3. Валентина Димова - Технически специалист;
4. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";
5. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";

и резервни членове:

1. Станислав Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка";
2. Стефка Тодорова - Старши мениджър "Канализационни услуги";
3. Валентин Милушев - Старши мениджър "Стратегическо управление на мрежата и планиране";
4. Манол Иванов - Главен инженер;
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";
Ю.Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
11. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
12. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 45071/HZ-4271 и предмет 
„Доставка на радиостанции", публикувана на 08.02.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9072816, 
удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувана на 20.02.2018 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9073123 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:
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№ 1
Дата и час на подаване: на 19.02.2018 г. в 13:07 часа

Участник- фирма:
„КОМТЕК 2006" ООД - за Обособени позиции №1, 
№2 и №3, ЕИК 131118186

Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1797, бул. „Андрей Лапчев" №9

Тел.: 02 9500630
Факс: 02 9500631
Имейл: office@komtek2006.com
Представляван от: Цветан Станчев - Управител
Адрес за гр. София 1202, ул. „Клокотница" №2А, Бизнес
кореспонденция: Център Ивел, офис 10, ет. 2

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители отстрана на участниците.

Комисията отвори офертата и обяви ценовите предложения за Обособени позиции №1, №2 и №3.

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

На поредица от закрити заседания комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да се 
констатира съответствието й с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „КОМТЕК 2006" ООД - за Обособена позиция 1 - след прегледа на представените документи, комисията констатира, че 

участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
2. „КОМТЕК 2006" ООД - за Обособена позиция 2 - след прегледа на представените документи, комисията констатира, че 

участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
3. „КОМТЕК 2006" ООД - за Обособена позиция 3 - след прегледа на представените документи, комисията констатира, че 

участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Съгласно т. 2 от обявата, на 28.02.2018 г., участникът бе информиран писменно за дати и часове за провеждане на тестове на 
предлаганото от участника оборудване за всички обособени позиции - за потвърждаване на възможностите на предлаганото 
оборудване. За Обособена позиция 3 тестването ще бъде проведено на 16.05.2018 г. от 12,00 часа, на посочен в писмото адрес. 
Предложението на участника, за Обособена позиция 3, ще бъде оценено след провеждане на тестове на предлаганото от участника 
оборудване и съответно потвърждаване на възможностите на предлаганото оборудване - съгласно изискванията посочени в обявата.

За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 тестването бе проведено на 12.03.2018 г. от 10,30 часа, за което бяха изготвени 
протоколи, подписани от трима представители от страна на комисията и двама представители от страна на участника - управителя и 
Радослав Тотев - упълномощен представител от страна на „КОМТЕК 2006" ООД.

Комисията извърши оценка на офертите съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно 
описаната в обявата методика за оценка.
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Обособена позиция 1

№
Наименование на участника, предложил офертата Оценявано предложение на участника - стойност в клетка „Цена в лв., без 

ДДС" за Обособени позиции 1
1 „КОМТЕК 2006" ООД 2 698,00

Обособена позиция 2

№

Наименование на участника, предложил офертата

Оценявано предложение на участника - стойност в клетка „Обща стойност в 
лв., без ДДС", която е сбор от предлаганата от участника единична цена в 
колона „Единична цена, лв., без ДДС" по съответното количество от Ценовата 
таблица на обособена позиция 2

1 „КОМТЕК 2006" ООД 18 215,98

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:

Обособена позиция 1:
1. „КОМТЕК 2006" ООД 
Обособена позиция 2:
1. „КОМТЕК 2006" ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере:

За Обособена позиция 1:
1. „КОМТЕК 2006" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, бул. „Андрей Лапчев" №9, представлявано от Цветан 
Станчев - Управител за изпълнител на „Доставка на радиостанции".
За Обособена позиция 2:
1. „КОМТЕК 2006" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, бул. „Андрей Лапчев" №9, представлявано от Цветан 
Станчев - Управител за изпълнител на „Доставка на радиостанции".

Работата на Комисията завърши на .£.9!.:Х!З..ЗЗХ.З.Х:.. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

А ; Мулиак
leteau)

__ ен директор
"СофГийска вода" АД
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