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П Р О Т О К О Л

На 22.01.2019 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-8/22.01.2019 г., комисия в състав: 

Председател:
"Електромеханична поддръжка";

ление и контрол на договори";
Снабдяване";

атация и поддръжка"; 
л механоподдръжка" - Север;
" М еха н о подд ръж ка"
*абдяване";
1ист „Снабдяване"; 
тист „Снабдяване";
Снабдяване"; 
алист „Снабдяване";
1абдяване";
,иалист „Снабдяване";
Снабдяване";
ване",

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 47444/Н2-4541 
Сервизна поддръжка на въздуходувки 51Л.2ЕР тип АВ5 Н5Т 40, публикувана на 09.01.2019 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ГО номер 9084736, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 
публикувана на 17.01.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ГО номер 9084940 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: 16.01.2019 г. в 14:47 часа
Участник- фирма: „Старт Инженеринг" АД, ЕИК 030217255
Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3

Тел.: 02 9360373
Факс: 02 9310768
Имейл: о№ се <а з!а П е  п а . со т
Представляван от: С т о и л  С т о и л о в  -  Председател на Съвет 

на директорите и Представляващ
Адрес за кореспонденция: гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3

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

Комисията отвори подадената оферта 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
същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират нейното съответствие с 
поставени от Възложителя:

1. „Старт Инженеринг" АД -  след преглед на представените документи комисията констатира, че 
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 
„най-ниска цена", по показатели съгласно описаната в обявата методика за оценка:

разгледаха по 
изискванията,

участникът е
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№

Наименование 
на участника, 
предложил 
оф ертата

Оценявано 
предлож ение на 
участника - 
Показател по 
Ценова таблица 1 
- сбор на 
единичните цени 
в Ценова таблица 
1 - с максимален 
брой точки е 30

Оценка по 
Показател 
по Ценова 
таблица 1 
-  точки

Оценявано 
предлож ение на 
участника - 
Показател по 
Ценова таблица 
2 - единична 
цена в Ценова 
таблица 2 - с 
максимален 
брой точки е 40

Оценка по 
Показател 
по Ценова 
таблица 2 - 
точки

Оценявано 
предлож ение на 
участника - 
Показател по 
Ценова таблица 3 
- сбор на 
единичните цени 
в Ценова таблица 
3 - с максимален 
брой точки е 30

Оценка по 
Показател 
по Ценова 
таблица 3 
- точки

Оценка -
Цобща,

получена от 
сбора на 
оценките 
(точки) - 
максимален 
брои точки 100

1
„Старт 
Инженеринг" 

А Д ______________

550.00 30 10240.00 40 610.00 30 100

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

1. „Старт инженеринг" АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1220, р-н Сердика, ул. „Локомотив" №3, 
представлявано от Стоил Стоилов - Председател на Съвет на директорите и Представляващ.

Комисията предлага на Възложителя да избере: „Старт инженеринг" АД, със седалище и адрес на управление гр. София 
1220, р-н Сердика, ул. „Локомотив" №3, представлявано от Стоил Стоилов -  Председател на Съвет на директорите и 
Представляващ за изпълнител на Сервизна поддръжка на въздуходувки 31Л2ЕР. тип АВ5 Н5Т 40.

Работят* нл Комисията завърши н а ... ...... ..... в 4 .‘.... С .... с подписване на настоящия протокол.

Утвъг нягтпяшиа ппотоКОЛ:

васил фенев 
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД

КОМИСИЯ Стр. 3




