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Ha 12.11.2019 година в 14:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-298/12.11.2019 г., комисия в състав:
Пр
1 . шане";
OCI

2.
3.

!кти";
2 на договори по капиталови проекти”

И  I

1 .

2.
3.
4.
5. .
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.

ьлготрайни активи"; 
нетоводство";
1не";
1абдяване";
набдяване";
ie";
яване";
■„Снабдяване";
:набдяване";
|бдяване";

13. не",
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 49644/ЕР-522 и предмет 
"Изпълнение на строежи: 1. „Рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP)", на уличен канал 
ф400 бетон по ул. „Каймакчалан" от съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. "Живко Николов" до 
съществуваща ревизионна шахта при бул. "Ситняково"; кв. Подуяне, СО - район "Слатина""2. „Рехабилитация, по 
технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), на уличен канал ф400 каменин по бул. „Христо Смирненски", от 
съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. "Малуша" до съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. 
„Университетска", СО - район „Лозенец"", публикувана на 25.10.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 
9093892 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да
класира участниците. .о
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На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти присъстваха следните представители на участниците:
1. Лазар Ранджев -  упълномощен представител на Сдружение „Строителна механизация - АБИ"

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.

№ 1
Дата и час на подаване: на 11.11.2019 в 15:13 часа

Участник - фирма:
СДРУЖЕНИЕ „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ-АБИ", 
с участници:
1. Актив Билдинг ИНК ЕООД, ЕИК 203008787
2. Строителна Механизация АД, ЕИК 123033124

Седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. Александър Малинов 85, ет. 2, офис 2

Тел.: 02/876 1513
Факс: 02/876 1513
Имейл: officeCdiacti veb.bg
Представляван от: Иван Иванов -  Упълномощен представител
Адрес за 
кореспонденция: гр. София, бул. Александър Малинов 85, ет. 2, офис 2

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 12.11.2019 г. комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за 
участие, с цел да констатира нейното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. След прегледа на представените документи, комисията установи, че участникът „Сдружение „Строителна механизация - АБИ" е 

представил всички изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на 
Възложителя, посочени в обявата и ЗОП.
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2. Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства на 
определените в обявата условия и прецени, че то отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Комисията извърши оценка на представеното ценово предложение от допуснатият участник Сдружение „Строителна 
Механизация-АБИ" по критерий на възлагане „най-ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

ОЦЕНКА

№ Участник
Оценявано предложение на 

участника 
в лева без ДДС

1 Сдружение „Строителна Механизация-АБИ" 95 923,62

4. Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя на първо място да бъде класиран на участникът подал 
оферта, съответстваща на определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:

Сдружение „Строителна Механизация-АБИ"
5. Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 

"Изпълнение на строежи: 1. „Рехавилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP)", на уличен 
канал ф400 бетон по ул. „Каймакчалан" от съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. "Живко Николов" до 
съществуваща ревизионна шахта при бул. "Ситняково"; кв. Подуяне, СО - район "Слатина""2. „Рехабилитация, по 
технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), на уличен канал ф400 каменин по бул. „Христо Смирненски", от 
съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. "Малуша" до съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с 
ул. „Университетска", СО - район „Лозенец"" със Сдружение „Строителна Механизация-АБИ", с участници Актив 
Билдинг ИНК ЕООД, ЕИК 203008787 и Строителна Механизация АД, ЕИК 123033124, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, бул. Александър Малинов 85, ет. 2, офис 2, представлявано от Иван Янков Иванов -  Упълномощен представител на 
Сдружението.

Работата на Комисията_.завърши на с подписване на настоящия протокол.
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