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С о ф и й с к а  в о д а "  А Д .  С о Ф и я Заличавания на основание ЗЗЛЬ
u „ попл П Р О Т О К О Л  № 2
На 22.08.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-344/23.06.2017 г. комисия в състав:
1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Тодорова -  Старши мениджър "Канализационни услуги" 
и основни членове: '
2/ Георги Христов -  Мениджър „Проект",

Кристина Донева - Счетоводител "Дълготрайни активи",
4/ Анелия Петрова -  Юрисконсулт,
5/ Христо Зангов -■ Старши специалист "Снабдяване",
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1/ Веселин Димитров - Главен инженер Експлоатация и поддръжка,
2/ Мария Ширлетова - Мениджър Управление на договори,
3/ Станислав Станев -  Директор Експлоатация и поддръжка,
4/ Нели Гурова - Мениджър "Обследване на големи колектори",
5/ Милко Величков - Мениджър "ГИС",
6/ Валентина Димова - Технически специалист,
7/ Златка Димитрова - Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство" 
8/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
9/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
10/Анна Коновалова-Михалева - Юрисконсулт,
11/Елена Петрова - Юрисконсулт,
12/Радостина Стефанова - Мениджър "Снабдяване",
13/3везделина Борисова — Старши специалист „Снабдяване",
14/Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
15/Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
16/Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване",
17/Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
18/Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
19/Мира Тенева -  Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001598 и предмет Доставка 
гаранционна и следгаранционна поддръжка на модулна, мобилна система за видеозаснемане на ^ нали  с д и ^ м е ^ Г  
900 мм и ръчно носене на камерата", открита с Решение ДР-275/31.05.2017 г. на Възложителя „Софи“  ска вода'' ^  публикувано 

явление в РОП на 31.05.2017 г. под номер 00435-2017-0046, за отваряне, оповестяване и преглед на ценовото предложение,
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оценка и класиране на участника, 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 ценовото предложение, чрез обява, публикувана на 17.08.2017 
г. в преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.ba.

На 22.02.2017 г. от 10:00 часа в централния офис на Възложителя, на свое открито заседание, комисията отвори плик „Предлагани 
ценови параметри" от офертата и оповести предложените цени от участника, 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 не присъстваха лица, които съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП имат право да присъстват на 
отваряне на ценовите предложения.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри" на участника. Трима членове от комисията 
подписаха гърба на ценовото предложение.

След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на Плик „Предлагани 
ценови параметри" от офертата на участника и констатира следното:

1. „КМТ Сервиз" ЕООД е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на изискванията 
на възложителя и на ЗОП.

Комисията извърши оценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на документацията за участие и на ЗОП, по 
методиката за оценка, описана в документация за участие, по критерий „най-ниска цена" и съгласно посочените от Възложителя в 
Ценова таблица Пределни единични цени, както следва:

Участник
Предложение на участника - Цена за доставка на модулна, 

мобилна система за видеозаснемане на канали с диаметър над 
900 мм с ръчно носене на камерата

„КМТ Сервиз" ЕООД 79 500,00

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чието предложение отговаря на 
обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП, по следния начин:

1. „КМТ Сервиз" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. "Средна гора" №89, ет. 1, ап. 1, представлявано 
от Брайко Дублеков - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Доставка, гаранционна и следгаранционна поддръжка на модулна, мобилна система за видеозаснемане на канали с
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диаметър над 900 мм и ръчно носене на камерата" с „КМТ Сервиз" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1303, ул. "Средна гора" №89, ет. 1, an. 1, представлявано от Брайко Дублеков - Управител.

Работата на Комисията приключи на ...г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 23.06.2017 г. и приключен на 17.08.2017 г. представляват цялостният 
и окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за 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.

Утвърждавам протокола:

дрто валто де мулкак.

Дата: Г
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