
“Софийска вода” АД, София 
П Р О Т О К О Л

Д н ес , 16 .10 .2017  г. в  14 :30 ч а са  в “С оф и й ск а  в од а ” АД , н а  осн ован и е  З а п ов ед  №  Д Р - 
9 2 9 /1 6 .1 0 .2 0 1 7  г., к ом и си я  в състав :

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Неделчев -  старши мениджър ЕМП. 
и основни членове:

2/ Сергей Поборников -  старши специалист „Снабдяване“ .

3/ Марио Муташки -  мениджър EMI I юг.

Резервни членове

1/ Мария Ширлетова -  мениджър „Управление и контрол на договори“ .
2/ Станислав Станев -  директор ЕиП.
3/ Владимир Марков -  ръководител „енергийни ресурси“ .
4/ Ивайло Чипев -  финансов контрольор.
5/ Екатерина Друмева - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор.
6/ Калинка Григорова Игнатова - Cyi юрвайзър "Контрол на оперативните разходи".
7/ Петя Маринова -  супервайзър „финансово счетоводство“ .
8/ Петя Петрова -  Финанси, Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство"
9/ Силвия Данаилова -  Счетоводител "Регулаторно счетоводство"
10/ Катя Въртийска -  отговорен счетоводител.
11/ Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел".
12/ Анелия Петрова -  юрисконсулт.
13/ Елена Петрова -  юрисконсулт.
14/ Петя Иванова -  юрисконсулт.
15/ Радостина Стефанова -  мениджър „Снабдяване“ .
16/ Звезделина Борисова -  старши специалист отдел „Снабдяване“ .
17/ Камелия Георгиева -  старши специалист отдел „Снабдяване“ .
18/ Иван Къчев -  старши специалист отдел „Снабдяване“ .
19/ Мира Тенева -  координатор ’’Снабдяване“ .
20/ Николета Тричкова -  старши специалист „Снабдяване“ .
21 / Христо Зангов -  старши специалист отдел „Снабдяване“ .
22/ Елена Петкова -  старши специалист отдел „Снабдяване“ .
23/ Мариана Братованова -  старши специалист отдел „Снабдяване“ .

се събра във връзка със събиране на оферти с обява с предмет Подмяна на електро инсталации на обекти 
на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ 
Кубратово по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 44182/SP-2291, публикувана информация в РОП на 
02.05.2017 г. под номер 9068776/29/09/2017 и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за  
отваряне на  подадените оф ерти, тяхн ото  разглеж дане, оценка на  съответствието  им  с 
и зискванията  на  възлож ителя  и класиране.

Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симсоново, Пети
кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово“

Съгласно чл.54, ал. 1 ППЗОП Комисията започна работа след получаване на 
представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП:

№ Участник
Час Дата

на подаване

1. АРНИ БРАДЪРС ООД 13:10 13/10/2017

2. ОСКАР-ЕЛ ЕООД 14:44 13/10/2017

3. МОНТАЖИ И КО ЕООД 15:41 13/10/2017

На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 16.10.2017 година присъстваха 
представители на участниците:

1. МОНТАЖИ И КО ООД -  Димитър Данаилов, по пълномощно.

2. АРНИ БРАДЪРС ООД -  Антоанета Димитрова, по пълнможщно
лЛ 1
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Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети
кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово“

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие при спазване на 
съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1- 
5 от ППЗОП както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на АРНИ 
БРАДЪРС ООД, БИК 121461215; гр. Софя-1220; буд. Рожен 2В; седалище н адрес на 
управление: София, ж.к. Стрелбище, бл.12 ап.20Телефон: 02 8581818; 0897954595; 
факс: 02 8987938; Ел. поща: office@arni-brothers.com: ani@arni-brothers.com: Владимир 
Ангелов Арнаудов -  управител и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че 
опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на 
поръчката и Ценова таблица. Трима членове на комисията подписаха Предложението за 
изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията предложи на присъстващите 
представители на участниците да подпишат документите, но те не се възползваха от своето 
право. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на ОСКАР-ЕЛ 
ЕООД; ЕИК 130343194; гр. Божурище-2227; бул. Европейски път 88; Телефон: 02 
9624693; факс: 02 9624238; Ел. поща: office@oskar-el.com; Елена Пеева Минчева -  
управител и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа 
документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова 
таблица. Трима членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката 
и Ценовата таблица. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците 
да подпишат документите, но те не се възползваха от своето право. Комисията огласи 
документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на МОНТАЖИ И 
КО ООД; ЕИК 175329555; гр. София-1220; кв. Военна рампа, ул. Илиянци 72; Телефон: 
02 9204058; факс: 02 9201585; Ел. поща: office@montagi-co.com ; Велин Днмнтров 
Маринов -  управител и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката 
съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и 
Ценова таблица. Трима членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на 
поръчката и Ценовата таблица. Комисията предложи на присъстващите представители на 
участниците да подпишат документите, но те не се възползваха от своето право. Комисията 
огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

След извършването на горните действия по ал. 3 - 5 от чл. 54 ППЗОП приключи 
публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания Комисията пристъпи към преглед по същество на 
подадените документи по чл. 39. ал. 2 ППЗОП и посочените в обявата документи, които трябва 
да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и ЗОП.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и 
предложението за изпълнение на поръчката от офертата на АРНИ БРАДЪРС ООД. Комисията 
установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва 
подизпълнители.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и 
предложението за изпълнение на поръчката от офертата на ОСКАР-ЕЛ ЕООД. Комисията 
установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва 
подизпълнители.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и 
предложението за изпълнение на поръчката от офертата на МОНТАЖИ И КО ООД. Комисията 
установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва 
подизпълнители.

К ом исията  пристъпи  към  оценка  и класиране на доп усн ати те оф ерти  съгласно 
посоченото  в обявата: н ай -н и ска  п редлож ена  цена, която се ф орм ира, както  следва: 
Участникът попълва предлаганите от него единични цени в Ценовата Таблица. Методика за оценка: 
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената стойност в клетка „Общо“ , която е 
сума от всички единични цени в колона „Ед. цена, в лева, без ДДС“ . Участникът с най-нисък общ сбор пряУчавр
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100 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниския общ сбор се 
умножи по 100 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли 
до втория знак след десетичната запетая. Участникът, получил най-висока оценка, ще бъде класиран на първо 
място и избран за изпълнител на договора.

На база на извършената оценка на допуснатите оферти, комисията предлага 
следното класиране на участниците, чнито предложения отговарят на обявените от 
Възложителя нзнсквания и на ЗОП:

Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети
кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово“

УЧАСТНИК Обща цена в лв. 
без ДДС

Присъдени
точки

1. МОНТАЖИ И КО ООД 7310,97 100,00

2. АРНИ БРАДЪРС ООД 9193,03 79.53

3. ОСКАР-ЕЛ БООД 12609,10 57.98

На основание направените констатации н извършената оценка, комисията 
предлага на Изпълнителния директор на „Софийска вода” АД да подпише договор за 
„Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, 
Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново н СПСОВ Кубратово“ с 
МОНТАЖИ И КО ООД.

Настоящият протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и 
класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава 
за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за 
обществените поръчки.

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от 
участниците оферти.

София, О Л _  / у  /  /

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Неделчев

ЧЛЕНОВЕ: Марио Муташки
(

Сергей Поборников

Утвърдил доклада:.....

Арно Валто де Мулнак

Изпълнителен ^ректор

София,
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