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“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л №1 и 2 

Днес, 13.06.2016 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № 

ДР-354/13.06.2016 г. комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Неделчев – Старши мениджър ЕМП. 

 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. Анна Коновалова – юрисконсулт. 

2. Иван Иванов Добрев - Мениджър "Електро и механоподдръжка" – Север. 

3. Калинка Григорова Игнатова - Супервайзър "Контрол на оперативните разходи".  

4. Сергей Поборников – старши специалист отдел „Снабдяване”. 

И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:  
1. Ивайло Чипев – финансов контрольор. 

2. Екатерина Друмева - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор. 

3. Силвия Иванова Данаилова, Контрольор"Управленско счетоводство". 

4. Станислав Василев Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка". 

5. Вилхелм Георгиев Петров - Ръководител звено "Механоподдръжка". 

6. Мария Ширлетова – мениджър управление на договори.  

7. Маргарита Лазарова – старши мениджър на отдел „Правен“. 

8. Петър Гаджев – юрисконсулт. 

9. Елена Петрова –юрисконсулт. 

10. Тонка Чолакова – юрисконсулт. 

11. Хари Павлов – директор „Логистика и транспорт”.  

12. Вера Кръстева – старши специалист „Снабдяване“. 

13. Звезделина Борисова – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

14. Иван Къчев – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

15. Камелия Георгиева – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

16. Мира Тенева – координатор ”Снабдяване“. 

17. Николета Тричкова – старши специалист „Снабдяване“. 

18. Радостина Стефанова - старши специалист „Снабдяване“. 

19. Христо Зангов – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП 
отм.), с предмет: ТТ001491 ДOСТAВКA НA РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОЗАТОРНИ 
СТАНЦИИ МАСС АТЪРМА PMU 5000 И ФИЛТЪР ПРЕСИ BP 2500, открита с Решение 
на Възложителя „Софийска вода“ АД с номер ДР-236/08.04.2016 г., публикувани на 
сайта на АОП/РОП с УИН 00435-2016-0032, Решение № 726587/08.04.2016 г., 
обявление № 726589/08.04.2016 г., удължен срок за подаване на оферти с Решение № 
ДР-302/17.05.2016, РОП/АОП – 733762/17.05.2016; за отваряне на подадените оферти, 

тяхното разглеждане и оценка на съответствието им с изискванията на възложителя. 

Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти:  

№ Участник Гаранция Вид на гаранцията 

1.  МАСС БЪЛГАРИЯ ООД 350,00 лева Банков превод, Общинска Банка АД, 
09.06.2016  

На първото заседание на Комисията от 14:30 часа на 13.06.2016 година не 
присъстваха представители на участниците.  

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик с подадената оферта на 
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МАСС БЪЛГАРИЯ ООД – подадена на 13.06.2016, в 08:10 часа 

1.  ЕИК/ПИК 123733991 

2.  Фирма МАСС БЪЛГАРИЯ ООД 

3.  Седалище и адрес на 
управление 

Гр. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг 28 
Телефон 042650555; mail@mass-bg.com  

4.  Управител Седат Енгин  

Комисията отвори подадената оферта за участие при спазване на съответните 
изисквания посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), като извърши 

действията посочени в чл. 68 ал. 4 и 5 от ЗОП (отм.)  

Комисията отвори запечатания плик с подадената оферта на МАСС БЪЛГАРИЯ 

ООД. Комисията установи, че пликът съдържа отделни запечатани пликове, както 

следва - Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ и Плик № 3 „Предлагана цена“. Трима от членовете на комисията подписаха 

запечатания Плик №3. Комисията отвори Плик № 2 и трима от нейните членове 
подписаха всяка страница от документите, които се съдържат в него. Комисията 

отвори Плик № 1 „Документи за подбор“ и огласи неговото съдържание. 

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

На закрито заседание Комисията пристъпи към преглед на подадените оферти 
по реда на отбелязаните дата и час на запечатаните пликове. 

Комисията прегледа съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 

подадената оферта на МАСС БЪЛГАРИЯ ООД.  

Комисията констатира, че офертата на МАСС БЪЛГАРИЯ ООД съдържа всички 

изискуеми документи, посочени в чл.24 от Инструкции към участниците и прецени, че 

офертата съответства на изискванията на възложителя и ЗОП (отм.). 

Комисията, на свое заседание от 15:30 часа на 13.07.2016 г., прегледа 

съдържанието на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от подадената 

оферта на МАСС БЪЛГАРИЯ ООД. Комисията констатира, че пликът съдържа всички 
изискуеми документи, посочени в чл.25 от Инструкции към участниците от конкурсния 

документ и прецени, че представените документи съответстват на изискванията на 

възложителя и ЗОП (отм.).  

Като взе предвид направените констатации по съдържанието на 

документите в плик № 1 „Документи за подбор“ и плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ комисията реши: 

1. На заседание от 14:30 часа на 27.07.2016 г. да отвори плик № 3 

„Предлагана цена“ на участника, чиито оферта отговаря на изискванията на 

възложителя и ЗОП (отм.): 

1. МАСС БЪЛГАРИЯ ООД 

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

София, 22.07.2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Неделчев информацията е 

заличена по ЗЗЛД 

  

ЧЛЕНОВЕ: А. Коновалова информацията е 

заличена по ЗЗЛД 

Ив. Добрев 

информацията е заличена 

по ЗЗЛД 

 

 С. Поборников информацията е 

заличена по ЗЗЛД 

К. Игнатова 

информацията е заличена 

по ЗЗЛД 
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