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На 31.05.2019 година в 09:30 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-121/31.05.2019 г., комисия в състав: 
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се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 48401/ЕР и предмет 
Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, 
настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности 
- при необходимост, публикувана на 14.05.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9088272, удължен срок 
за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувана на 27.05.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП 
под ID номер 9088564 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените 
оферти и да класира участниците.
На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участниците.
Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.б от ППЗОП, след което членовете й 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и преглед на 
подадените оферти, по реда на постъпването им.

// ,

КОМИСИЯ Стр. 1

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД



№ 1
Дата и час на подаване: на 27.05.2019 г. в 14:03 часа
Участник- фирма: „КИКИ - ПП" ЕООД, ЕИК 202428635
Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1680, ул. „Топли дол" №2Г, ет. 2, ап. 5
Тел.: 02 9588939
Факс: 02 9588939
Имейл: pzdravkov(® bitex.bg
Представляван от: Поликсена Здравкова -  Управител
Адрес за 
кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Топли дол" №2Г, ет. 2, ап. 5

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:
• Комисията отвори постъпилата оферта, оповести нейното съдържание и обяви ценовото предложение.
• Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертата на участника.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 31.05.2019 г., комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за 
участие, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „КИКИ - ПП" ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълноти и несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор:
1.1. В представения Списък-декларация за изпълнени обекти от подобно естество не е посочена стойността на извършените услуги. 

Съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 6.5. от Обявата за събиране на оферти, списъкът трябва да съдържа: 
описание на извършените услуги, период на изпълнение, стойност и Възложител.

1.2. Не е представен списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата, подписан от участника, каквото е изискването 
на възложителя, посочено в т. 6.9. от Обявата за събиране на оферти.

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо изх. №СВ-2433/0б.06.2019 г. в срок 
от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението, участникът да представи следните документи:
1. Списък-декларация за успешно изпълнени идентични или сходни услуги за предходните 3 години, считано до датата на подаване на 
офертата, съдържащ: описание на извършените услуги, период на изпълнение, стойност и Възложител.
2. Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата, подписан от участника.
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След изтичане на определения в писмо изх. №СВ-2433/06.06.2019 г. срок, комисията продължи своята работа, като отвори и разгледа 
представените от участника допълнителни документи, провери съответствието на техническото предложение с изискванията на 
възложителя и направи следните констатации:
Участникът „КИКИ -  ПП” ЕООД е представил в определения от комисията срок документи за отстраняване на констатираните 
непълноти и несъответствия.
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 офертата съответстваща 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 -  „Обща 
предложена цена S" за Ценовата таблица, формирана по 
формулата S=2 (Si +S2+S3) +S4 + 300Ss+ Se

1 „КИКИ- ПП"ЕООД 42 060,00

Въз основа на извършената оиенка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:
1. „КИКИ - ПП" ЕООД.
Комисията предлага на Възложителя да избере:
1. „КИКИ - ПП" ЕООД, ЕИК 202428635, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Топли дол" №2Г, ет. 2, ап. 5, 
представлявано от Поликсена Здравкова - Управител за изпълнител на „Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ 
Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и 
абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост".

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.
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