
ПРОТОКОЛ №1

На 11.10.2019 година в 13:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед с номер СН-255/11.10.2019 
комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Донева -  Старши специалист “Снабдяване”; 
и членове:
2. Иво Здравков -  Транспортен координатор „Транспорт“;
3. Борислав Апостолов -  GPS Координатор „Транспорт“; 
и резервни членове:
4. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър „Правен отдел“;
5. Николета Тричкова -  Старши специалист “Снабдяване”;
6. Христо Зангов -  Старши специалист “Снабдяване”;
7. Анна Салапатийска -  Старши специалист “Снабдяване”;
8. Мариана Братованова -  Старши специалист “Снабдяване”;
9. Иван Къчев -  Старши специалист Снабдяване;
10. Анелия Петрова -  Юрисконсулт;
11. Елена Петрова -  Юрисконсулт;
12. Петя Иванова -  Юрисконсулт;
13. Елена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване“;
14. Сергей Поборников -  Старши специалист “Снабдяване”;
15. Свилен Габровски -  Директор „Логистика и трансформации“;
16. Соня Стоилова -  Диспечер „Транспорт“.
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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 номер 49376/KD-212 и предмет „Периодични прегледи за 
проверка на техническата изправност иа Пътни превозни средства (ППС) собственост на „Софийска вода“ 
АД“ разделена на следните обособени пози дни: ОП1: „Периодични прегледи за проверка на техническа 
изправност иа ППС от следните категории: Ml; N1; M1G и N1G” и ОП2: „Периодични прегледи за проверка 
на техническа изправност на ППС от следните категории: N2; N3; M2 и 02”, публикувана в Портала за 
обществени поръчки към АОП под номер 9092901 на 27.09.2019 г. и информация за удължаване на първоначалния 
срок за получаване на оферти, публикувана в Портала за обществени поръчки към АОП под номер 9093162 на 
07.10.2019 г., и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП.

На публичното заседание на Комисията на 11.10.2019г. от 11:00 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 единствената подадена оферта за участие както следва:

№ 1 2
Дата и час на подаване: 07.10.2019 г., 16:08 ч. 10.10.2019 г., 15:09 ч.
Обособена позиция Обособена позиция 2 Обособена позиция 1 и 2
Участник - фирма: ГТП Ауто Груп ООД, ЕИК:203415690 „Диана“ ООД, ЕИК: 811187662

Адрес за кореспонденция: гр. София 1220, ул. Локомотив №1 гр. София 1000, бул. „Цариградско шосе“ 
№268

Тел.: 0889910220 +35928148160
Факс: - +35928148125
Имейл: ku zmov@autogroup.cerb.bg diana@diana-ltd.com

Представлявана от: Красимир Панайотов Кузмов - Управител Д иана Тодорова Яръмова и Митко Тодоров 
Яръмов -  Управители

Адрес на управление: гр. София, ул. Локомотив №1 гр. Благоевград 2700, пл. Георги Измирлиев 
№15, ет.1, офис №5

mailto:zmov@autogroup.cerb.bg
mailto:diana@diana-ltd.com
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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 подадената от Участника оферта за участие, съгласно входящия регистър:

1. ГТП Ауто Груп ООД -  По обособена позиция 2 (ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа 
изправност на ППС от следните категории: N2; N3; M2 и 02”) -  Комисията отвори офертата за участие на 
Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на 
комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.

2. „Диана“ ООД:
a. По обособена позиция 1 („Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните 

категории: Ml; N1; М Ю и N1G”) -  Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото 
предложение и съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха 
техническото и ценово предложение на Участника.

b. По обособена позиция 2 („Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните 
категории: N2; N3; M2 и 02”) -  Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото 
предложение и съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха 
техническото и ценово предложение на Участника.

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

На закрито заседание, на 15.10.2019 г. основните членове на комисията в състав Кристина Донева, Иво Здравков 
и Борислав Апостолов разгледаха по същество документите на участниците и направиха следните констатации:

1. „ГТП Ауто Груп“ ООД - По обособена позиция 2 -  Представените от Участника документи отговарят на 
обявените изисквания, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.

2. „Диана“ ООД:
a. По обособена позиция 1 -  Представените от Участника документи отговарят на обявените изисквания, 

посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.
b. По обособена позиция 2 -  Представените от Участника документи не отговарят на обявените
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- Декларираният пункт за извършване на технически прегледи не отговаря на заложените 
изисквания да се намира в радиус максимум от 2000м. от база на Възложителя „Аварии и 
поддръжка", намираща се на адрес гр. София, кв. Военна рампа, бул. „Илиянци“ N17.

В резултат на горната констатация и на основание чл. 97, ал. (5) от ППЗОП на 21.10.2019 бе изпратено Уведомление 
с номер СВ-3813-1/21.10.2019 г. до „Диана“ ООД за предоставяне на:

- Допълнена Декларация -  списък с адресите на пунктовете, доказващ наличието на пункт за 
извършване на Годишни технически прегледи в посочения обхват.

В посочения по закон тридневен срок Участникът не е предоставил изискуемите документи.

На последващо заседание на 25.10.2019 г. Комисията се събра да оцени подадените оферти от Участниците.

Комисията констатира, че Участникът ,Диана“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя по обособена 
позиция 2, посочени в Обявата за събираше на оферти и приложенията към нея и офертата няма да бъде оценена.

Комисията извърши оценка на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и съответстват на 
определените в обявата условия по критерий „най-ниска цена“, както следва:

ОЦЕНКА -  Обособена позидия 1 - Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от
следните категории: Ml; N1; M1G и N1G”

# Участник Обща единична цена (лв. 
без ДДС]

Получени точки

1. „Диана“ ООД 106.00 100

ОЦЕНКА -  Обособена позидия 2 - ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на
ППС от следните категории: N2; N3: M2 и 02”

Кристина Донева Иво Здравков Борислав Апостолов
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Въз основа на извършената оценка Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти 
съответстващи на определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:

1. Първа обособена позиция (Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните 
категории: М 1 ;Ш ; М Ш и  N1G”) -  На първо място: „Диана“ ООД.

2. Втора обособена позиция (ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от 
следните категории: N2; N3; M2 и 02”) -  На първо място: „ГТП Ауто Груп“ ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере класирания на първо място за обособена позиция 1 „Диана“ 
ООД с ЕИК: 811187662, адрес: гр. София 1000, бул. „Цариградско шосе“ №268, тел: +35928148160; факс: 
+35928148125;, e-mail: diana@diana-ltd.com, представлявано от Диана Тодорова Яръмова и Митко Тодоров Яръмов - 
Управители, за изпълнител и да сключи договор с предмет „Периодични прегледи за проверка на техническа 
изправност на ППС от следните категории: Ml; N1; M1G и N1G” на стойност 45 000 лв. без ДДС.

Комисията предлага на Възложителя да избере класирания на първо място за обособена позиция 2 „ГТП Ауто 
Груп“ ООД с ЕИК: 203415690, адрес: гр. София 1220, ул. Локомотив №1, тел: 0889910220, e-mail:
kuzmov@autogroup.cerb.bg, представлявано от Красимир Панайотов Кузмов - Управител, за изпълнител и да сключи 
договор с предмет „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: N2; 
N3; M2 и 02” на стойност 24 500 лв. без ДДС.

Работата на Комисията приключи на . д , .2019 г. с подписване на настоящия Протокол.

Утвърдг

Информацията е заличена 
съгласно чл.5 и чл.6 от 
Регламент (ЕС) 2016/679

Васил Bopi 
Изпълнител: ор на „Софийска вода“ АД

Дата:
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