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“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л №1 

Днес, 12.07.2016 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание 

Заповед № ДР-399/12.07.2016 г., комисия в състав:  

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников –старши специалист снабдяване, 

и основни членове:  

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

3/ Елена Петрова – правен отдел – юрисконсулт. 
4/ Иво Здравков – транспортен координатор. 

5/ Калинка Григорова Игнатова - Супервайзър "Контрол на оперативните разходи". 

и резервни членове:  

6/ Ивайло Чипев – финансов контрольор. 

7/ Борис Апостолов - GPS координатор. 
8/ Екатерина Друмева - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор. 

9/ Силвия Данаилова - Контрольор"Управленско счетоводство". 

10/ Теменуга Димитрова Денчовска – Джарова – Счетоводител.  

11/ Анна Коновалова – юрисконсулт. 

12/ Петър Гаджев – юрисконсулт. 

13/ Тонка Чолакова – юрисконсулт. 
14/ Хари Павлов – директор „Логистика и транспорт”.  

15/ Вера Кръстева – старши специалист „Снабдяване“. 

16/ Звезделина Борисова – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

17/ Иван Къчев – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

18/ Камелия Георгиева – старши специалист отдел „Снабдяване“. 
19/ Мира Тенева – координатор ”Снабдяване“. 

20/ Николета Тричкова – старши специалист „Снабдяване“. 

21/ Радостина Стефанова - старши специалист „Снабдяване“. 

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

се събра във връзка с процедура на публично състезание по Закона за обществени 
поръчки (ЗОП), с номер TT001519 и предмет ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ 
ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЪТНОПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА (ППС), открита с Решение ДР-362/17.06.2016г. на Възложителя 
„Софийска вода“ АД, публикувано решение в РОП №736977 на 17.06.2016 г. и 
обявление РОП №736978 на 17.06.2016 г под преписка номер 00435-2016-0043, и 
на основание чл.103 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, за отваряне на 
подадените оферти, тяхното разглеждане и оценка на съответствието им с 
изискванията на възложителя и ЗОП. 

Комисията получи от Възложителя подадените оферти от участниците и 
протокола  по чл. 48, ал.6 от ППЗОП:  

№ Участник  

1.  Примекс ЕООД 

2.  Диана ООД 

На първото заседание на Комисията от 14:30 часа на 12.07.2016 година не 
присъстваха представители на участниците.  

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните опаковки с подадените 
оферти по реда на отбелязаните върху тях дата и час. 

№ 1 

Дата: 11.07.2016 г. в 11:08 часа 
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Фирма: Примекс ЕООД 

Адрес: Гр. Каспичан, ул. „Ропотамо” № 7 

Тел.: 054/832600 

Факс: 054/832400 

Представляв
ана от: 

Георги Крумов Пешев – управител 
office@primex-bg.com ЕИК 127033207 

№ 2 

Дата: 11.07.2016 г. в 16:15 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 

Представляв
ана от: 

ДИАНА ТОДОРОВА ЯРЪМОВА и МИТКО ТОДОРОВ ЯРЪМОВ, 
diana@diana-ltd.com, www.diana-ltd.com, ЕИК 811187662 

Комисията отвори подадената оферта на Примекс ЕООД – ОП 1,2,3,4,5, 
при спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши 
действията, посочени в чл. 54, ал. 1-5 от ППЗОП. Комисията установи, че 
опаковката съдържа отделни запечатани Пликове „Предлагани ценови 
параметри“, по един за всяка ОП поотделно. Трима членове на комисията 
разписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 
предложение за всяка отделна ОП. Комисията оповести съдържанието на 
опаковката. 

Комисията отвори подадената оферта на Диана ООД – ОП 1,2,3,4,5, при 
спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши действията, 
посочени в чл. 54, ал. 1-5 от ППЗОП. Комисията установи, че опаковката съдържа 
отделни запечатани Пликове „Предлагани ценови параметри“, по един за всяка 
ОП поотделно. Трима членове на комисията разписаха пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение за всяка отделна 
ОП. Комисията оповести съдържанието на опаковката. 

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

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

Комисията прегледа съдържанието на документите от подадената оферта 
на Примекс ЕООД. 

Комисията констатира, че офертата на Примекс ЕООД не съдържа всички 
изискуеми документи, посочени в т.27 от Инструкции към участниците: 

Участникът не е представил заSerj_123459 всяка обособена позиция 2, 3, 4, 
5 изискуемата съгласно т. 27.6.1.14. от конкурсната документация „Декларация, 
че при закупуване на нова гума от Възложителя, участникът ще предлага 
безплатен демонтаж на старата гума и безплатен монтаж и баланс /само за ОП1/ 
на новата гума в своята база на територията на град София. При монтаж на 
новата гума Участникът трябва задължително да почисти джантата и да използва 
уплътняващо вещество, с което се обмазва борда на гумата“.  
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Комисията прегледа съдържанието на документите от подадената оферта 
на Диана ООД. 

Комисията констатира, че офертата на Диана ООД съдържа всички 
изискуеми документи, посочени в т.27 от Инструкции към участниците и те 
отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. 

С оглед горните констатации, комисията предоставя възможност на 
Участника Примекс ЕООД да отстрани несъответствията на офертата си с 
изискванията на възложителя, като представи декларациите, съгласно т. 
27.6.1.14 от инструкции към участниците от конкурсната документация - 
за всяка обособена позиция от 2 до 5 включително.  

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП чл.104, ал.4 от ЗОП, 
участниците, в чието съдържание на офертата има констатирани липса, 

непълнота или несъответствие следва да представят на комисията в срок 
до 5 работни дни от получаването на протокола съответните документи за 
отстраняване на констатираните от комисията в настоящия протокол 
несъответствия и липсващи документи.  

Документите се подават лично от участниците или от упълномощени 
техни представители, или с препоръчано писмо с обратна разписка в 
посочения срок в запечатан непрозрачен плик с надпис: ТТ001519 
„ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЪТНОПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)“ - ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ДОКУМЕНТИ, в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София 1766, 
район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, до 16:30 
ч. всеки работен ден в рамките на определения срок.  

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

София, 16.08.2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Поборников 

Настоящият документ съдържа 
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ЧЛЕНОВЕ: А. Коновалова 

Настоящият документ съдържа 

информация, която е заличена 
съгласно Закона за защита на 

личните данни 

Д. Колев 

Настоящият документ 

съдържа информация, 
която е заличена съгласно 

Закона за защита на 
личните данни 

К. Игнатова 

Настоящият документ 

съдържа информация, която 
е заличена съгласно Закона 

за защита на личните данни 

 Иво Здравков 
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