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П Р О Т О К О Л

Ha 18.09.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-581/18.09.2018 г., комисия в 
състав:

Председател:
р "Електро и механоподдръжка" - Север;

*ител звено "Механоподдръжка"; 
пециалист "Снабдяване";

тор "Експлоатация и поддръжка"; 
и мениджър "Електромеханична поддръжка"; 
цжър "Управление и контрол на договори"; 
ениджър „Снабдяване";
)ши специалист „Снабдяване";
>ши специалист „Снабдяване"; 
пециалист „Снабдяване"; 
гарши специалист „Снабдяване"; 
диалист „Снабдяване";
• Старши специалист „Снабдяване"; 
пециалист „Снабдяване"; 
ор „Снабдяване",

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46332/HZ- 
4411 и предмет Инженеринг с предмет: проектиране, доставка и монтаж на помпа за калови води и 
подмяна на помпен агрегат и спирателна арматура, публикувана на 24.08.2018 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9080016, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 
публикувана на 12.09.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9080674 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.
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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
Дата и час на подаване: на 11.09.2018 г. в 14:13 часа
Участник- фирма: „П и М Консултинг" АД, ЕИК 105011165
Седалище и адрес на 
управление:

гр. Видин 3700, ул. „Екзарх Йосиф", бл. 7, вх. 
В, ап. 34

Тел.: 02 9614045
Факс: 02 9614005
Имейл: sales@DimarouD.eu; office@DimarouD.eu
Представляван от: Владимир Илиев - Изпълнителен директор - 

член на СД

Адрес за кореспонденция: гр. София 1434, кв. Симеоново, ул. „Босилек" 
№55А

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците.

Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение.

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

На поредица от закрити заседания, комисия в състав разгледаха по
същество подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, 
поставени от Възложителя:

1. „П и М Консултинг" АД - след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на офертата съответстваща на определените в обявата условия, по критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена" по показатели и съгласно описаната в обявата методика за оценка:
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№

Наименование 
на участника, 
предложил 
офертата

Оценявано 
предложение 
на участника 
по Показател 
П1
„Проектиране 
и съгласуване"

Оценка - 
точки, по 
Показател П1 
„Проектиране 
и
съгласуване", 
с максимален 
брой точки 5

Оценявано 
предложение 
на участника 
по Показател 
П2: -
„Мощност на 
ел. двигателя 
на помпения 
агрегат"

Оценка - 
точки, по 
Показател П2: 
„Мощност на 
ел. двигателя 
на помпения 
агрегат",с 
максимален 
брой точки 40

Оценявано 
предложение 
на участника 
по Показател 
П3: „Доставка, 
демонтаж, 
монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация"

Оценка - 
точки, по 
Показател П3: 
„Доставка, 
демонтаж, 
монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация", 
с максимален 
брой точки 55

Крайната 
оценка (Ко) 
по
формулата : 
К0=
Т о + П 1 + П 2, 
където 
максималния 
т брой точки 
е 100.

1 „П и М
Консултинг" АД

2300.00 5 75 40 47555.00 55 100

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

1. „П и М Консултинг" АД

Комисията предлага на Възложителя да избере: „П и М Консултинг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Видин 3700, ул. „Екзарх Йосиф", бл. 7, вх. В, ап. 34, представлявано от Владимир Илиев - Изпълнителен директор - 
член на СД за изпълнител на Инженеринг с предмет: проектиране, доставка и монтаж на помпа за калови води и 
подмяна на помпен агрегат и спирателна арматура.

Работата на Комисията завърши на ..................с подписване на настоящия протокол.

Утвър'лпаоам настоящия протокол:

Пълномощник на Изпълнителния директор 
"Софийска вода" АД
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