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П Р О Т О К О Л

На 29.06.2020г. в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, назначена със заповед СН-150/29.06.2020г. комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“; 

и

ЧЛЕНОВЕ:
2. Мариана Попова - Старши експерт „Техническа безопасност“;
3. Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори“;

и резервни членове:
4. Добрил Митов - Младши експерт „БЗР“;
5. Христина Донева-Кирянова - Старши мениджър „БЗР“;
6. Петя Маринова - Супервайзър „Финансово счетоводство“;
7. Анна Коновалова - Юрисконсулт;
8. Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване“;
9. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“;
10. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
11. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
12. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
13. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
14. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
15. Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Илиана Горелска - Координатор „Снабдяване“
се събра за отваряне, разглеждане и оценка на офертите, получени в резултат на Обява за събиране на оферти - 
процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 51000/ГГГ-2276 и предмет „Доставка на газдетектори за 
персонална защита и принадлежности към тях“, публикувана на 08.06.2020г. в Регистъра за обществени поръчки към 
АОП под ГО номер 9099291.

На публичното заседание на Комисията на 29.06.2020 г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъства 
Калин Къчовски -  Упълномощен представител на „Дрегер Сейфти България“ ЕООД.

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
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подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при 
подаването им.

№ 1 2
Дата и час на подаване: 23 .06 .2020г., 11:58ч. 23 .06 .2020г., 15:35ч.

Участник - фирма: „Дрегер Сейфти България“ ЕООД, ЕИК 131351653 „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 175194011
Тел.: 02/963 4366 02/875  0221

Факс: 02/963 0098 не е посочен

Имейл: еур;еш. р агй зсН еУ н бгаей ег.сот за1е»^1аЬехреП;. Ьд

Представлявана от:
Е вгени  С им еонов  П анчев  -  Управител 
Радко Стеф анов К олев  -  П рокурист 
М ария Д и м и тр ова  Райнова - П рокурист

Д ар и н а  И ванова  М ар и н ова  -  У п рави тел 
С тоян  Георгиев  М аринов  -  Управител

Адрес на управление: гр. Соф ия 1164, р-н Лозенец , бул. Д ж ей м с  В аучер  № 2 гр. С оф ия 1839, бул. Б отевградско ш осе № 268, ет.З

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 от Участниците оферти за участие, по реда на постъпването им съгласно входящия регистър:

1. „Дрегер Сейфти България“ ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника, оповести съдържанието 
и обяви ценовото предложение. Членовете на Комисията подписаха гърба на техническото и ценовото предложение.

2. „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника, оповести съдържанието и обяви 
ценовото предложение. Членовете на Комисията подписаха гърба на техническото и ценовото предложение.

Комисията предложи на присъстващия представител на „Дрегер Сейфти България“ ЕООД да подпише гърба на 
техническото и ценовото предложение и той се възползва от това си право.

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 следващи закрити заседания, считано от 29.0б.2020г. Комисията разгледа по същество документите на 

участниците и направи следните констатации:
1. „Дрегер Сейфти България“ ЕООД - Представените от Участника документи отговарят на обявените изисквания, 

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

Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.
Поради наличието на две допуснати оферти, не е налице основание за проверка на предложенията с оглед прилагане 

на разпоредбата на чл.72, ал. 1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовите предложения.
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След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, 
които отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП, като Икономически най-изгодната оферта ще се 
определи по критерий за възлагане „най-ниска цена“ както следва:

Участниците попълват ценовото си предложение за изпълнение предмета на поръчката в Ценовата таблица. 
Участникът предложил най-ниска цена в клетка «Общо» се класира на първо място и ще бъде избран за изпълнител на 
договора.

ОЦЕНКА

Участник Цена в клетка «Общо»

1. „Дрегер Сейфти България“ ЕООД 18175.00

2. „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД 24947.00

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. „Дрегер Сейфти България“ ЕООД
2. „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Доставка на газдетектори за персонална защита 
и принадлежности към тях“ с „Дрегер Сейфти България“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, 
р-н Лозенец, бул. Джеймс Ваучер №2, представлявано от Евгени Симеонов Панчев -  Управител и Радко Стефанов Колев и 
Мария Димитрова Райнова -  Прокуристи.

Работата на Комисията приключи на ..^.^.^7..\..2020г. с подписване на настоящия Протокол

УТ1 гокол:
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Зам. Изпълнителен директор 
„Софийска вода“ АД
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