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На 28.12.2017 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-1084/28.12.2017 г. комисия в състав: 
Председател:
1. Христина Донева - Старши мениджър „Безопасност и здраве при работа; 
основни членове:
2. Марияна Попова - Експерт „Безопасност и здраве при работа
3. Марияна Братованова -  Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:

1. Минка Димитрова -  Супервайзор ЛИК
2. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър "Правен отдел ";
3. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
4. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;
5. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
6. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
7. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
9. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
10. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
11. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 45005-МВ-281 и предмет 
„Доставка на нови пожарогасителни средства, абонаментно сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на 
пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, собственост на Софийска вода АД, публикувана на 12.12.2017 г. в 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9071449, 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 на 28.12.2017 година в 14:00 часа не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители.

Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП.

комисия

Христина Донева

Стр. 1
..> U U £ ^ .
Марияна Попова Марияна Братованова



Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от 
ППЗОП.
Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на 
подадените от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 20.12.2017 г. в 15:23 часа на 20.12.2017 г. в 15:31 часа

Участник- фирма: „Солти " ЕООД, 
ЕИК 121828070

„Аквафорс " ООД, 
ЕИК 131355356

Седалище и адрес на 
управление: Гр.София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Персенк № 7С Гр.София ж.к. Красно село бл.182

Тел.: 02 942 9050 0888 718 726
Факс: 02 942 9051 02 855 61 33
Имейл: office@soltv.ba Aauaforce@mail.ba
Представляван от: Стоянка Великова Полименова-Стойкова 

- Управител
Стоимен Стойнев Стоименов

Адрес за кореспонденция: София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, II -ра част ,б 
Вазов № 21

Гр. София, ж- к. Овча купел ул. Буземска № 2

Оферирана цена 1609,90 лв. без ДДС 1348,10 лв. без ДДС

1. „Солти" ЕООД - 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. „Аквафорс" ООД - 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.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисията в състав Христина Донева, Марияна Попова и Марияна Братованова
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с
изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Солти " ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
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2.1 Съгласно т.1.6.3 от раздел А от проекта на договора: „Гаранционният срок на новозакупените пожарогасители с 
включени безплатни годишни проверки и сервиз е 2 години. В Техническото си предложение и в Таблица 1 от Ценовото си 
предложение Участникът е посочили гаранционен срок от една година.
С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участника „Солти" ЕООД да бъде отстранен от 
участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти и 
приложенията към нея.

2. „Аквафорс" ООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

2.1 Съгласно т.3.14. от Изисквания към офертата и условия, на които следва да отговарят участниците, включително 
изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация от Обявата за събиране на 
оферти: „Техническото предложение трябва да съдържа минимум: описание на доставките, предлагани от Участника, с 
техническо описание на гасителните средства и техните характеристики, с посочване на производител, марка, модел на 
предлаганата стока". Участникът не е представил в техническото си предложение модел, марка, производител и 
технически характеристики на предлаганите гасителни средства.
С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „Аквафорс" ООД да бъде отстранен 
от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти и 
приложенията към нея.
С оглед на описаното несъответствие комисията предлага на Възложителя да отстрани участника от участие в обществената поръчка.
Комисията предлага на Възложителя да прекрати публичната покана тъй като двете подадени оферти не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя.

Работата на Комисията завърши на 11.01.2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

Изпъл^те^-ен директор 
"СсГфийс^& вода" АД
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