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" С о ф и й с к а  в о д а "  АД.  С о Ф и я  ЗЬШЧА&МШЯ «А ОСНОвАНМ ЗЗАЬ 

П Р О Т О К О Л №3

На 05.06.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-202/21.04.2017 г. комисия в 
състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хари Павлов - Директор Логистика и трансформации, 
и основни членове:
2/ Стефка Тодорова - Старши мениджър "Канализационни услуги",
3/ Добрин Колев - Мениджър „Транспорт"
4/ Елена Петрова - Юрисконсулт,
5/ Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване", 
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1/ Георги Христов - Мениджър „Проект",
2/ Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор,
3/ Златка Димитрова - Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство",
4/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
5/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
6/ Анна Коновалова-Михалева - Юрисконсулт,
7/ Анелия Петрова - Юрисконсулт,
8/ Радостина Стефанова - Мениджър "Снабдяване",
9/ Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване",
10/ Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване",
11/ Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване",
12/ Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
13/ Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
14/ Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
15/ Мира Тенева - Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с открита процедура, по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001594 и предмет 
„Доставка и поддръжка на нов каналопочистващ автомобил с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата”,
открита с Решение ДР-123/14.03.2017 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 17.03.2017 
г. под номер 776434. номер на поръчката 00435-2017-0023, за отваряне, оповестяване и преглед на ценовите
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предложения, оценка и класиране на участниците, чийто документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП отговарят на 
изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за участие.

Участниците бяха информирани за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения, чрез обява, публикувана на 
31.05.2017 г. в преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - www.sofivskavoda.bg.

На 05.06.2017 г. от 10:00 часа в централния офис на Възложителя, на свое открито заседание, комисията отвори плик 
„Предлагани ценови параметри" от офертите и оповести предложените цени от участниците, чийто документи по чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за участие.

На откритото заседание на комисията присъстваха следните лица, които съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП имат право да 
присъстват на отваряне на ценовите предложения - Ахмед Молаибраимов - упълномощен представител на Консорциум 
„София Уотър Ресайклинг" и Анна Кунчева - упълномощен представител на Консорциум „София Уотър Ресайклинг".

Комисията отвори и оповести представените цени в пликове „Предлагани ценови параметри" на участниците. Трима 
членове от комисията подписаха гърбовете на ценовите предложения.

След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на Пликове 
„Предлагани ценови параметри" от офертите на участниците и констатира следното:

1. „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

2. АЙ ДАБЪЛЮ ЕС ЛИМИТИД е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

Комисията извърши оценка на офертите на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие и 
на ЗОП, по методика за оценка, описана в документация за участие, по критерии за възлагане „най-ниска цена", както 
следва:

Участник

Предложение на 
участника - стойност в 
клетка „Доставна цена 

лв., без ДДС (А)"

Предложение на 
участника - стойност 

в клетка „Такса 
годишно обслужване"

Крайна оценка - стойност на клетка 
„Доставна цена и такса годишно 

обслужване (за периода на 
гаранционния срок) КО = (А+5*ТГО)"

Оценка
точки

„ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД 850 000.00 45 000.00 1 075 000.00 95.35
АЙ ДАБЪЛЮ ЕС 

ЛИМИТИД 976 000.00 9 800.00 1 025 000.00 100
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито предложения 
отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:
1. АЙ ДАБЪЛЮ ЕС ЛИМИТИД, със седалище и адрес на управление: Р. Кипър, гр. Никозия 1101, ул. Колокотрони 6, ет.
1, офис 6, представлявано от Лазарос Йоану - Управител.
2. „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Андрей Ляпчев" №51, 
представлявано от Димитър Илчев - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да подпише договори за „Доставка и поддръжка на нов каналопочистващ 
автомобил с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата" с АЙ ДАБЪЛЮ ЕС ЛИМИТИД, със седалище и адрес на 
управление: Кипър, гр. Никозия 1101, ул. Колокотрони 6, ет. 1, офис б, представлявано от Лазарос Йоану - Управител.

Работата на Комисията приключи на ^Р .'РР.:..2017 г. с подписване на настоящия Протокол.
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