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П Р О Т О К О Л
Ha 09.08.2019г. в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, назначена със заповед СН-185/09.08.2019г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. ]
и
ЧЛЕНОВЕ:
2. “

3.
и резервни членове:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
се събра за отваряне, разглеждане и оценка на офертите, получени във връзка с обява за събиране на оферти - процедура 
по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с 49102/NT и предмет „Предоставяне на таксиметрови услуги за служители 
на „Софийска вода“ АД“, публикувана на 25.07.2019г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 
9090679.

На публичното заседание на Комисията на 09.08.2019г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители.

Комисията, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.б от ППЗОП и членовете й подписаха декларации 
по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8 и по чл. 51, ал 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на 
подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при 
подаването им.
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№ 1
Дата и час на подаване: 02.08.2019г., 14:05ч.

Участник - фирма: „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, ЕИК 121230895

Тел.: 02/963 0951

Факс: 02/865 9005

Имейл: vaucheri@91263.bg

Представлявана от: Емил Георгиев Игнатов - Управител

Адрес на управление: гр. София 1113, ж.к. Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри №20

При спазване на съответните изисквания посочени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП) и като извърши действията, посочени в чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне и преглед на 
подадените оферти за участие, по реда на постъпването им съгласно входящия регистър:

1. „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение, 
като членовете на Комисията подписаха гърба на техническото и ценовото предложение. След извършване на 
гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

Съгласно Заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

На следващо закрито заседание Комисията разгледа по същество документите на единственият участник и направи 
следните констатации:

1. „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД - Представените от Участника документи отговарят на обявените изисквания, посочени в 
Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовото предложение, поради наличие 
на една допусната ценова оферта.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на единственият участник, което отговаря на обявените 
изисквания, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея, по методиката за оценка, описана в 
документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

Участникът попълва предлаганата от него единична цена за всяка една позиция в Ценова таблица от Приложение №3.
На оценка подлежи стойността (О), получена по формула: О = А* 10 + Б*3 + В + Г + Д*2 , където:
А - Цена за 1 (един) км пробег дневна тарифа - от 06.00 до 22.00 часа 
Б - Цена за 1 (един) км пробег нощна [тарифа - от 22.00 до 06.00 часа 
В - Цена за повикване на адрес 
Г - Цена на първоначална такса 
Д - Цена на престой за една минута
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Участникът с най-ниска стойност (О) получава 100 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като 
най-ниската стойност (О) се умножи по 100 и резултатът се раздели на стойността (О) за съответния участник и частното 
се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
На първо място се класира участникът получил най-много точки, а останалите участници ще бъдат класирани в низходящ 
ред, съобразно получените точки и съгласно методиката на оценка.
Получените резултати от оценката са единствено за целите на оценката.

ОЦЕНКА

№ Участник А Б В Г д О = А*10 + Б*3 + В + Г + Д*2 Оценка / точки

1 „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД 0.77 0.88 0.70 0.70 0.22 12.18 100

Въз основа на извършената оценка Комисията предлага на Възложителя класиране на единственият участник подал 
оферта съответстваща на определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:

1. „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД
Комисията предлага на Възложителя да избере „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД за изпълнител на договор с предмет 

„Предоставяне на таксиметрови услуги за служители на „Софийска вода“ АД“.

Работата на Комисията приключи на ^&...С$.....2019т. с подписване на настоящия Протокол.
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