
П Р О Т О  кол

На 11.06.2018 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-346/11.06.2018 г. комисия в състав:

Председател:
1. и А";
O C H O BI

2. не на проекти";
3.
и резе
1. <а";
2 . на поддръжка";
3. ка" -  Юг;
4. на договори";
5. онтрол"
6.
7.
8.
9. ie";
10. /,

/

11. не";
12. г

13.
14.
15. е разходи";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46121/MR-32 и предмет 
„Доставка на непрекъсваеми захранвания (UPS) и батерии", публикувана на 31.05.2018 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9076674, и на основание чл. 97 и правилата определени в Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На заседанието на 11.06.2018 от 10:00 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:
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№ 1 2
Дата и час на подаване: На 08.06.2018 г. в 14:34 часа На 08.06.2018 г. в 15:00 часа

Участник-фирма:
„Инсист сервиз" АД „Стратекс" ООД

ЕИК 131029588 ЕИК 121377240
Тел.: 02/872 23 33; 02/971 37 19 02/806 64 40; 02/806 64 30
Факс: 02/971 10 58 02/9621299
Имейл: office® i nsvst-service.com office@StratexPower.com

Представляван от: Мариана Димитрова Петрова -  Изпълнителен
директор

Михаил Георгиев Янков - Управител

Седалище и адрес на
1517 София, кв. Суха река, ул. Тинтява №9

1278 София, район Изгрев, ул."Апостол Карамитев"
управление: №7

№ 4 5

Дата и час на подаване: На 08.06.2018 г. в 15:45 часа На 08.06.2018 г. в 15:47 часа

Участник-фирма:
„НЕУРОТЕХ" ЕООД „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

ЕИК 121045665 ЕИК 200419979
Тел.: 02/421 71 98 02/422 52 54
Факс: 02/421 71 99 02/426 19 92
Имейл: sales® neurotex.ba office@mivengineering.com

Представляван от: Йордан Стефанов Шахънов - Управител
Владимир Александров Николов - Управител

Седалище и адрес на гр. София, район Витоша, ул."Рачо Петков
гр. София, район Подуяне, ул."Златоструй" № 18управление: Казанджията", Матрикс тауър №4

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. 

На публичното заседание на комисията на 12.06.2018 от 10:00 часа не присъстваха представители от страна на участниците.

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:

1. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.

2. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
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На поредица от закрити заседания, комисия в състав Стилиян Калчунков, Ирина Миткова и Мила Тошева разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

2. „Стратекс" ООД, ЕИК 121377240.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

3. „НЕУРОТЕХ" ЕООД, ЕИК 121045665.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

4. „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ' ООД, ЕИК 200419979.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

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 -  клетка „Обща стойност на Ценова 
таблица"

1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588 153 264,34 лв. без ДДС

2. „Стратекс" ООД, ЕИК 121377240 170 969,00 лв. без ДДС
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3. „НЕУРОТЕХ" ЕООД, ЕИК 121045665 163 849,00 лв. без ДДС

4. „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 200419979 229 801,00 лв. без ДДС

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

1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588

2. „НЕУРОТЕХ" ЕООД, ЕИК 121045665

3. „Стратекс" ООД, ЕИК 121377240

4. „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 200419979

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „Инсист сервиз" АД, ЕИК 131029588 за изпълнител на „Доставка на непрекъсваеми захранвания (UPS) и батерии".

Работата на Комисията завърши на .-O LLflU A k с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам /НастояLij^gdTgQTOкол:

Васил Бо^и^рв^Трс. 

Изпълнителен дир< 

"Софийска вода" АД
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