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Заличавания на основание ЗЗАЬ
" С о ф и й с к а в о д а "  А Д ,  С о Ф и я  

П Р О Т О К О Л № 2
На 09.06.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-265/29.05.2017 г комисия в 
състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Петров -  Старши мениджър "ИТ Операции" и и.д. Директор "Информационни технологии" 
и основни членове: '
2/ Десислава Николчева -  Ръководител група "Поддръжка крайни потребители",
3/ Катя Въртийска -  Отговорен счетоводител,
4/ Анелия Петрова -  Юрисконсулт,
5/ Христо Зангов -  Старши специалист "Снабдяване", 
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1/ Ирина Миткова -  Експерт "Бизнес анализи и разработване на проекти",
2/ Теменуга Денчовска-Джарова -  Счетоводител,
3/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
4/ Тонка Чолакова -  Юрисконсулт,
5/ Анна Коновалова-Михалева -  Юрисконсулт,
6/ Елена Петрова -  Юрисконсулт,
7/ Радостина Стефанова - Мениджър "Снабдяване",
8/ Звезделина Борисова -  Старши специалист „Снабдяване",
9/ Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
10/ Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
11/ Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване",
12/ Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
13/ Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
14/ Мира Тенева -  Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001619 и предмет 
„Поддръжка и пълно сервизно обслужване на машини Konica Minolta и софтуер за управление на печата, 
копирането и сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за копиране, принтиране 
и сканиране", открита с Решение № ДР-222/03.05.2017 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление 
в РОП на 03.05.2017 г. под номер 00435-2017-0035 за отваряне, оповестяване и преглед на ценовите предложения,
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оценка и класиране на участниците, чиито 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 
06.06.2017 г. в преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - 
www.sofivskavoda.ba.

На 09.06.2017 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, чиито 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 пликове „Предлагани ценови параметри" на участниците. Трима 
членове от комисията подписаха гърбовете на ценовите предложения на участниците.

След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на Плик 
„Предлагани ценови параметри" от офертите на участниците и извърши следните действия:

С писма от 19.06.2017 г., на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията извърши проверка по заявени от участниците 
данни в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като им даде възможност да „представят писмена разбивка 
на предложените от тях единични цени в Ценова таблица 1". В предоставеният от комисията срок за получаване на 
разясненията бяха представени изисканите разяснения от участниците, които разяснения комисията прие.

След като извърши гореописаното, комисията констатира следното:

1. „ОФИС-21" ЕООД е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

2. „Дилекс" ООД 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 и по критерий „най-ниска цена", въз основа на 
следните показатели: Показател П1 с максимален брой точки 15 за Ценова таблица №1, Показател П2 с максимален брой
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точки 75 за Ценова таблица 2, Показател ПЗ с максимален брой точки 10 за Ценова таблица 3 и Крайната оценка на 
предложенията на участниците, както следва:

№ Участник

Предложение по 
показател П1 за 

Ценова таблица №1 -  
сбор на всички 

единични цени в 
клетка „Общо за 

доставка на 
мултифункционални 
машини за копиране, 

принтиране и 
сканиране"

Оценка 
по П1 - 
точки

Предложение по 
показател П2 за 

Ценова таблица №2 
-  сбор на всички 
единични цени в 
клетка „Общо за 

Поддръжка и пълно 
сервизно 

обслужване на 
налични машини 
Konica Minolta"

Оценка 
по П2 - 
точки

Предложение по 
показател ПЗ за 

Ценова таблица №3 
-  сбор на всички 
единични цени в 
клетка „Общо за 
пълно сервизно 
обслужване на 

машини доставени 
по настоящия 

договор"

Оценка 
по ПЗ - 
точки

Крайна 
оценка 
- точки

КОП = П 
1+П2+ 

ПЗ

1 .
„ОФИС-21"
ЕООД 13 584,97 14,17 0,212 66,51 0,216 9,44 90,12

2. „Дилекс"
ООД 12 830,24 15 0,188 75 0,204 10 100

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито предложения 
отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

1. „Дилекс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ж.к. „Света Троица", бл.373, вх.Б, ет.2, ап. 29, 
представлявано от Милен Димитров - Управител.

2. „ОФИС-21" ЕООД - със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Васил Априлов" №12, 
представлявано от Петко Панайотов - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан 
договор за „Поддръжка и пълно сервизно обслужване на машини Konica Minolta и софтуер за управление на 
печата, копирането и сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за копиране, 
принтиране и сканиране" с „Дилекс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ж.к. „Света 
Троица", бл.373, вх.Б, ет.2, ап. 29, представлявано от Милен Димитров - Управител.
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Работата на Комисията приключи на ЛО-ЬЪШ Т г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 29.05.2017 г. и приключен на 06.06.2017 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:

з де тулиак 
■'(Arnaud illeteau) 

Изпълп^.^лен директор 
"Софийска вода" АД

Дата: H O i .
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