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На 20.11.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-705/20.11.2018 г. комисия в състав: 
Председател:
1.
основ
2.
3.
и резе 
1.
2.

3.
4.
5.
6 .

7.
8.
9.
10.

11.

12 .

! на договори по капиталови проекти"; 
не";

1не"; 
а не"; 
ване";
Снабдяване";
набдяване";
.Снабдяване";
абдяване";

титаловите разходи";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 47407/MR-106 и предмет 
„Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър" в охранителната зона на АК „Злия камък", гр.София:
Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър" на територията на охранителната зона на АК „Зли 
камък"; Изграждане на сигнална кабелна линия от водомерната шахта до югоизточната част на входната камера на водопровода, 
където е възможна връзка със съществуващ контролер от системата за управление SCADA на „Софийска вода" АД", публикувана на 
01.11.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9082678, удължен срок за подаване на оферти на основание 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 16.11.2018 в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9083204, 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.
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На заседанието на 20.11.2018 от 14:00 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:

№
Дата и час на подаване: На 14.11.2018 г. в 16:00 часа

Участник-фирма:
„Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 
131458468. Участникът няма да използва 
подизпълнители.

Тел.: 02/9251444
Факс: 02/9251213
Имейл: office@raicommerce.bg

Представляван от: ИВАН ХРИСТОФОРОВ МОЛЛОВ 
Изпълнителен директор

Седалище и адрес на управление: 1359 София, бул. Д-р Петър Дертлиев, 129

Оценявано предложение на 
участника -  обща оферирана 
стойност (позиция 3 от таблица 
Рекапитулация) - обща оферирана 
стойност без непредвидени 
разходи

68180,76 лв. без ДДС

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 20.11.2018 от 14:00 часа, не присъстваха представители по чл. 54, ал.2 от ППЗОП от страна 
на участниците.

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

1. „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468.

• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото 
предложение на подадената от участника оферта:

КОМИСИЯ Стр. 2

mailto:office@raicommerce.bg
mtosheva
Text Box
Заличена информация по ЗЗЛД.



Обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) е 68180,76 лв. без ДДС.

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

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

На поредица от закрити заседания, комисия в състав Радостина Христова, Захари Попов и Мила Тошева разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468.

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 продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, който е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

1. „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, ЕИК 131458468 е представило ценово предложение, което отговаря на 
изискванията на Възложителя.

Комисията извърши сценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП, по критерий на 
възлагане „най-ниска цена” и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

„В приложената Количествено-стойностна сметка Участникът следва да попълни предлаганата от него цена за всяка позиция от 
таблиците. Обща стойност за всяка КСС ще се получи като се умножи единичната предложена цена по количеството и произведенията 
се съберат. На оценка подлежи сумата от общите стойности за отделните КСС, пренесени в Таблица Рекапитулация (поз.З). Участник с 
най-ниска обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) ще бъде класиран на първо място."

Оценявано предложение на участника -  обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) - обща оферирана стойност 
без непредвидени разходи на участника „Райкомерс Конструкшън" ЕАД е 68180,76 лв. без ДДС

Участникът с най-ниска обща оферирана стойност е „Райкомерс Конструкшън” ЕАД.

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:
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1. „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър" в охранителната зона на АК „Злия камък", гр.София: Изграждане на 
водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър" на територията на охранителната зона на АК „Зли камък"; 
Изграждане на сигнална кабелна линия от водомерната шахта до югоизточната част на входната камера на водопровода, където е 
възможна връзка със съществуващ контролер от системата за управление SCADA на „Софийска вода" АД" с „Райкомерс 
Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468.

Работата на Комисията завърши на М . М 2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам ндстоящия протокол:

Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД
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