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П Р О Т О К О Л  №1
На 28.04.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед СН-87/28.04.2020г. Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“ 

и
ЧЛЕНОВЕ:

2. Пламен Рачев - Старши мениджър „Стратегическо развитие и мониторинг“;
3. Радостина Христова - Мениджър „Управление на договори по капиталови проекти“;
4. Елена Петрова - Юрисконсулт;
5. Теменуга Денчовска - Счетоводител „Постъпления от клиенти“; 

и резервни членове:
6. Катя Въртийска - Счетоводител „Възнаграждения на персонала“;
7. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел“;
8. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
9. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
10. Петя Иванова - Юрисконсулт;
11. Анна Коновалова -  Юрисконсулт;
12. Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване“;
13. Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване“;
14. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“;
15. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
17. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
18. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
19. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
20. Даниела Панчева - Координатор „Снабдяване,

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001905 и 
предмет „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови 
вентили“, открита с Решение номер СН-39/27.02.2020г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в 
РОП на 27.02.2020г. под номер 00435-2020-0009, с предмет разделен на следните обособени позиции: първа обособена 
позиция - „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи“, втора обособена позиция - „Доставка на фланшови Т 
филтри с горен капак“ и трета обособена позиция -  ,Доставка на поплавкови вентили“, да отвори представените оферти, 
да оповести, разгледа и констатира наличието и редовността на документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с изискванията на Възложителя и на ЗОП.
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На публичното заседание на Комисията на 28.04.2020г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете й 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за 
участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при подаването им:

№ 1

Дата и час на подаване: 27.04.2020г., 13:04ч.

Участник- фирма: „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, ЕИК 123544268
Тел.: 0431/68080
Факс: 0431/68085
Имейл: bg@industrial-parts. com

Представлявана от:
Мирослав Нанев Марков -  Управител 
Христо Георгиев Илиев -  Управител 
Георги Иванов Георгиев -  Управител

Адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона“- сграда Индустриал 
Партс, п.к. 24

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на единствения Участник и констатира, че същата 
съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за първа обособена позиция - „Доставка на фланшови обратни клапи 
и жаба клапи“, втора обособена позиция - „Доставка на фланшови Т филтри с горен капак“ и трета обособена позиция 
- ,Доставка на поплавкови вентили“ и три отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 
същите обособени позиции. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение за обособени 
позиции 1, 2 и 3 и пликове „Предлагани ценови параметри“ за същите обособени позиции.

Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
Комисията разгледа по същество документите в офертата на Участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

J
комисия
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1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД -  За обособените позиции за които участва, Участникът е представил изискуемите от 
възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и 
документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

На същото закрито заседание, комисията разгледа техническото предложение на единственият участник и установи, че 
Участникът „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД е представил изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците документи 
и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и за трите обособени 
позиции за които участва.

След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 18.0б.2020г. от 10:00ч., да отвори и 
оповести ценовите предложения 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.

Във връзка с горното на 12.06.2020г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на 
Възложителя - www.sofivskavoda.bg се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти..

На публичното заседание на Комисията на 18.0б.2020г. от 10:00 часа за отваряне на ценовите предложения не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД - Участникът участва и за трите обособени позиции.
Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ за първа обособена позиция 

на участника. Трима членове от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.
Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ за втора обособена позиция 

на участника. Трима членове от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.
Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ за трета обособена позиция 

на участника. Трима членове от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.
След приключване на публичната част, на свое закрито заседание Комисията прегледа по същество ценовите 

предложения и установи, че за обособените позиции за които участва, Участникът е представил ценово предложение, което 
отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП.

Поради наличието на една допусната оферта за всяка обособена позиция, не е налице основание за проверка на 
предложенията с оглед прилагане на разпоредбата на чл.72, ал. 1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно 
ценовите предложения.

Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които отговарят на изискванията на 
документацията за участие и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за 
възлагане „най-ниска цена“, както следва:

ЗА ПЪРВА И ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
КОМИСИЯ 1
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Участниците попълват единичните си цени в Ценовите таблици от Раздел Б: „Цени и данни“, приложени в 
документацията за участие. Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава, като всички 
единични цени от съответната таблица се съберат. Участникът с най-нисък общ сбор получава максимален брой точки за 
съответния показател. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава, като най-ниския общ сбор се 
умножи по максималният брой точки за съответния показател и резултатът се раздели на предложението на съответния 
участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Показател Ш- максимален брой точки 90 за Ценова таблица №1;
Показател Ш- максимален брой точки 10 за Ценова таблица №2.
Крайна оценка за всяко предложение се получава като се съберат всички показатели КО=П1+П2. Максималният брой точки 
на КО е 100.

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Участниците попълват единичните си цени в Ценовата таблица от Раздел Б: „Цени и данни“, приложена в 

документацията за участие. Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава, като всички 
единични цени от съответната таблица се съберат. Участникът с най-нисък общ сбор получава максимален брой точки за 
съответния показател. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава, като най-ниския общ сбор се 
умножи по максималният брой точки за съответния показател и резултатът се раздели на предложението на съответния 
участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая 
Предложение клетка „ОБЩО“ - максимален брой точки 100

Участникът с най-висока крайна оценка за съответната обособена позиция ще бъде класиран на първо място и ще бъде 
избран за изпълнител на договора за съответната обособена позиция.

Получените резултати от оценката за съответната обособена позиция са единствено за целите на оценката

ОЦЕНКА

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи“

№ Участник Ш
Оценка/
точки

П2
Оценка/
точки

КО

1 „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД 1549.35 90 22390.15 10 100

/

КОМИСИЯ.
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ОЦЕНКА

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на фланшови Т филтри с горен капак“

№ Участник Ш
Оценка/
точки

п2
Оценка/
точки

КО

1 „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД 12883.77 90 4123.16 10 100

ОЦЕНКА

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - «Доставка на поплавкови вентили“

№ Участник Предложение клетка 
„ОБЩО“

Оценка/
точки

КО

1 „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД 22722.16 100 100

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиито предложения 
отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи“

1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона“- 
сграда Индустриал Партс, п.к. 24, представлявано от Мирослав Нанев Марков -  Управител, Христо Георгиев Илиев -  
Управител и Георги Иванов Георгиев -  Управител.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на фланшови Т филтри с горен капак“

1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона“- 
сграда Индустриал Партс, п.к. 24, представлявано от Мирослав Нанев Марков -  Управител, Христо Георгиев Илиев -  
Управител и Георги Иванов Георгиев -  Управител.
ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на поплавкови вентили“

КОМИСИЯ
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1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона“- 
сграда Индустриал Партс, п.к. 24, представлявано от Мирослав Нанев Марков -  Управител, Христо Георгиев Илиев -  
Управител и Георги Иванов Георгиев -  Управител.

Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договор за „Доставка ка фланшови обратни клапи и жаба 
клапи, фланшови Y филтри, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“, както следва:
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи“

1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона“- 
сграда Индустриал Партс, п.к. 24, представлявано от Мирослав Нанев Марков -  Управител, Христо Георгиев Илиев -  
Управител и Георги Иванов Георгиев -  Управител.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на фланшови Т филтри с горен капак“

1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона“- 
сграда Индустриал Партс, п.к. 24, представлявано от Мирослав Нанев Марков -  Управител, Христо Георгиев Илиев -  
Управител и Георги Иванов Георгиев -  Управител.
ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на поплавкови вентили“

1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона“- 
сграда Индустриал Партс, п.к. 24, представлявано от Мирослав Нанев Марков -  Управител, Христо Георгиев Илиев -  
Управител и Георги Иванов Георгиев -  Управител.

Настоящият протокол №1 представлява цялостният и окончателен 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.

г. с подписване на настоящия Протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:
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