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П Р О Т О К О Л №1 

На 20.07.2017 година в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповеди с 

номер ДР-413/20.07.2017 г. и ДР-433/27.07.2017 г. комисия в състав: 

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хари Павлов – Директор Логистика и трансформации, 
и основни членове:  

2/ Добрин Николаев Колев - Старши мениджър "Транспорт". 

3/ Елена Петрова – правен отдел – юрисконсулт. 

4/ Силвия Данаилова – старши счетоводител "Регулаторно счетоводство". 

5/ Сергей Поборников –старши специалист снабдяване, 

и резервни членове:  

6/ Борис Апостолов - GPS координатор. 

7/ Иво Здравков – транспортен координатор. 

8/ Ивайло Чипев – финансов контрольор. 

9/ Екатерина Друмева - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор. 

10/ Калинка Григорова Игнатова - Супервайзър "Контрол на оперативните разходи". 
11/ Теменуга Димитрова Денчовска – Джарова – Счетоводител.  

12/ Маргарита Лазарова – старши мениджър правен отдел 

13/ Анелия Петрова – юрисконсулт. 

14/ Петя Иванова – юрисконсулт. 

15/ уЗвезделина Борисова – старши специалист отдел „Снабдяване“. 
16/ Иван Къчев – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

17/ Камелия Георгиева – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

18/ Мира Тенева – координатор ”Снабдяване“. 

19/ Николета Тричкова – старши специалист „Снабдяване“. 

20/ Радостина Стефанова - старши специалист „Снабдяване“. 

21/ Христо Зангов – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

се събра във връзка с процедура на публично състезание по Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), с номер TT001611 и предмет Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки 

автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4, открита с Решение ДР-

319/15.06.2017г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано решение в РОП № 

792151 на 15.06.2017 г. и обявление РОП № 792168 на 19.06.2017 г под преписка номер 
00435-2017-0054, и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, да 

отвори представените оферти, да оповести, разгледа и констатира наличието и 

редовността на представените документи, съдържащи се в опаковката на офертата, 

съобразно изискванията на възложителя и ЗОП. 

Комисията получи от Възложителя списък на участниците подали оферти и 

протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и пристъпи към отваряне и преглед на подадените 
оферти, по реда на постъпването им.: 

№ Участник  

1.  Примекс ЕООД  

2.  Диана ООД 

На първото заседание на Комисията от 14:30 часа на 20.07.2017 година присъства 

представител на участника - Диана ООД: г-жа Людмила Генчева - по пълномощно. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните опаковки с подадените оферти 

по реда на тяхното подаване. 
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№ 1 

Дата: 19.07.2017 г. в 10:45 часа 

Фирма: Примекс ЕООД 

Адрес: 
Седалище: 9930 гр. Каспичан, улл „Ропотамо“ № 7,  

Кореспондеция: 9700 Гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов” № 1 

Тел.: 054/832600 

Факс: 054/832400 

Представля

вано от: 

Георги Крумов Пешев – управител 

office@primex-bg.com ЕИК 127033207 

№ 2 

Дата: 19.07.2017 г. в 14:13 часа 

Фирма: Диана ООД 

Адрес: 

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, пл. "Георги 

Измирлиев" No 15, ет. 1, офис №5 

Адрес за кореспондения: гр. София 1000, бул. Цариградско шосе No 268 

Тел.: 02/8148160 

Факс: 02/8148125 

Представля

вана от: 

ДИАНА ТОДОРОВА ЯРЪМОВА и МИТКО ТОДОРОВ ЯРЪМОВ, diana@diana-

ltd.com, www.diana-ltd.com, ЕИК 811187662 

При спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), комисията извърши следните действия: 

1. комисията отвори запечатаната опаковка с подадената оферта на Примекс ЕООД.  

• Комисията установи, че опаковката съдържа отделен, запечатан Плик „Предлагани 

ценови параметри“.  

• Трима от членовете на комисията разписаха запечатания плик „Предлагани ценови 

параметри“ и всяка страница от документите от техническото предложение.  

Комисията предложи на присъстващия представител на Диана ООД г-жа Людмила 
Генчева да подпише документите, тя се възползва от своето право и подписа запечатания 

плик „Предлагани ценови параметри“ . 

• Комисията огласи съдържанието на опаковката. 

2. Комисията отвори запечатаната опаковка с подадената оферта на Диана ООД.  

• Комисията установи, че опаковката съдържа отделен, запечатан Плик „Предлагани 
ценови параметри“.  

• Трима от членовете на комисията разписаха запечатания плик „Предлагани ценови 

параметри“ и всяка страница от документите от техническото предложение.  

• Комисията огласи съдържанието на опаковката. 

С извършване на описаните по-горе действия приключи откритата част от 

заседанието на комисията.  

На закрито заседание Комисията пристъпи към преглед на подадените оферти. 

Комисията констатира, че офертата на Примекс ЕООД съдържа всички 

изискуеми документи, посочени в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят 

на изискванията на възложителя и ЗОП. 

mailto:office@primex-bg.com
mailto:diana@diana-ltd.com
mailto:diana@diana-ltd.com
http://www.diana-ltd.com/
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Комисията прегледа съдържанието на Техническите предложения за изпълнение на 

поръчката от подадената оферта на Примекс ЕООД. 

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на възложителя и ЗОП. 

Комисията констатира, че офертата на Диана ООД съдържа всички изискуеми 

документи, посочени в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят на 

изискванията на възложителя и ЗОП. 

Комисията прегледа съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката от подадената оферта на Диана ООД. 

Комисията констатира, че Техническите предложения на участника отговаря на 

изискванията на възложителя и ЗОП. 

Съгласно инструкциите към участниците от конкурсния документ технически 
предложения от офертите на участниците, които отговарят на изискванията на 

документацията за участие, се оценяват по следния показател: 

Показател РМ – “Най-изгодно предложение". Най-изгодното предложение 
получава максималният брой точки - 12 т. Офертите се оценяват по следната формула: 

𝑃𝑀=Q/X*12, където Q e предложеният от участника брой позиции по Техническото 

задание (съгласно Раздел А от конкурсната документация) от марки на производители 
със значителен дял на европейския пазар, попадащи в първите пет места от (ТОP 10) на 

последната класация на ETRMA. Х е броят на всички предложения или редовете, като 

Q≤Х. Класацията е общодостъпна на адрес http://www.etrma.org/uploads/documents/20161208%20-

%20Statistics%20booklet%202016%20FINAL5.pdf, страница 21. 

Участникът Примекс ЕООД е представил в офертата си декларация за 

конфеденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно марката и модела на предлаганите 

гуми, съдържаща се в техническото предложение. Поради това таблиците по показател РМ 

„Най-изгодно предложение“ не са включени в протокола и са приложени към него. 

Участникът Диана ООД е представил в офертата си декларация за 

конфеденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно марката и модела на предлаганите 

гуми, съдържаща се в техническото предложение. Поради това таблиците по показател РМ 
„Най-изгодно предложение“ не са включени в протокола и са приложени към него. 

Съгласно изложеното Комисията извърши оценката на офертите по отделните 

обособени позиции по показателя РМ „Най-изгодно предложение“, както следва: 

  

Предложение Оценка 

𝑃𝑀=Q/X*12, 

като Q≤Х 

Примекс ЕООД 
Q 45 

10,80 
X 50 

Диана ООД 
Q 38 

9,12 
X 50 

 

Първите пет места от (ТОP 10) на последната класация на ETRMA (European tire and 

rubber manufacturers association). 

http://www.etrma.org/uploads/documents/20161208%20-%20Statistics%20booklet%202016%20FINAL5.pdf
http://www.etrma.org/uploads/documents/20161208%20-%20Statistics%20booklet%202016%20FINAL5.pdf
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№ ПРИМЕКС ЕООД ДИАНА ООД 

X Q Q 

1.  

Декларация за конфиденциалност по чл. 
102 ал. 1 ЗОП относно информацията в 
част "Техническо предложение", графа 

Марка/Модел и част "Ценово 
предложение" графа Марка/Модел, да се 

счита за конфиденциална, тъй като 
съдържа търговска тайна. 

Декларация за конфиденциалност по 
чл. 102 ал. 1 ЗОП относно 

информацията в част "Техническо 
предложение", графа Марка/Модел и 

част "Ценово предложение" графа 
Марка/Модел, да се счита за 

конфиденциална, тъй като съдържа 
търговска тайна. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

2015 

Производство на гуми в ЕС и класиране на продажбите 
на световните фирми на гуми  

EU tyre production and ranking of world tyre companies’ 

sales 

1 
Bridgestone  

FIRESTONE;DAYTON 

2 
Michelin 

KORMORAN;GOODRICH;TAURUS;KLEBER 

3 
Goodyear 

DEBICA;FULDA; 

4 
Continental  

BARUM;MATADOR;GISLAVED;SPORTIVA;GENERAL 

5 Pirelli 
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№ ПРИМЕКС ЕООД ДИАНА ООД 

X Q Q 

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

Комисията реши да отвори документите, представени в Плик „Предлагани ценови 
параметри“ на следващо заседание от 14:30 часа на 03/08/2017 г. 

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

София, 31/07/2017  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. Павлов 

Заличена информация по ЗЗЛД 

  

ЧЛЕНОВЕ: М. Лазарова 

Заличена информация по ЗЗЛД 

Д. Колев 

Заличена информация по ЗЗЛД 

С. Данаилова 

Заличена информация по ЗЗЛД 

 С. Поборников 

Заличена информация по ЗЗЛД 

  

 


