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“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л № 1 

Днес, 11.07.2016 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № ДР-398/11.07.2016 г., комисия в състав:  

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников – старши специалист „Снабдяване“. 
и основни членове:  

2/ Мария Ширлетова – мениджър управление на договори. 

3/ Стилиян Сотиров Калчунков - Ръководител звено " Електро КИП и А". 
 

Резервни членове 

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

5/ Никола Неделчев – старши мениджър ЕМП. 

6/ Ивайло Чипев – финансов контрольор. 

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

8/ Силвия Иванова Данаилова, Контрольор"Управленско счетоводство". 

9/ Маргарита Лазарова – старши мениджър на отдел „Правен“. 

10/ Петър Гаджев – юрисконсулт. 

11/ Елена Петрова – правен отдел – юрисконсулт. 

12/ Тонка Чолакова – юрисконсулт. 

13/ Хари Павлов – директор „Логистика и транспорт”.  

14/ Вера Кръстева – старши специалист „Снабдяване“. 

15/ Звезделина 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 със събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 41071/СП-1975 и предмет 
Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление 
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на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети", публикувана информация в РОП 

на 17.06.2016 г. под номер 9053716 и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за отваряне на подадените 

оферти, тяхното разглеждане, оценка на съответствието им с изискванията на възложителя, отваряне на плик „Предлагани ценови 

параметри“ от подадените оферти и класиране. 

Съгласно чл.54, ал.1 ППЗОП Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по чл.48, ал.6 

ППЗОП: 
 

№ Участник 
Час Дата 

на подаване 

1.  АКВА АВТОМАТИКА ООД 15:55 04.07.2016 

На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 11.07.2016 година не присъстваха представители на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие при спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП, 

като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1-5 от ППЗОП както следва:  

АКВА АВТОМАТИКА ООД, ЕИК 131163990, БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, 

район р-н Красно село, Ястребец No 20, вх. А, ет. партер, ап. офис А2, тел.: 02/859 20 86;02/858 13 99, факс: 02/859 20 86, 
Електронна поща: aqua.automation@abv.bg , Иван Василев Симеонов – управител. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на АКВА АВТОМАТИКА ООД и оповести нейното 

съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, „Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката“ и отделен запечатан Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП. 

Комисията установи съответствието на документите в подадените оферти на тримата участника на изискванията на 
възложителя и ЗОП/ППЗОП.  

Комисията отвори запечатания непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ на АКВА АВТОМАТИКА ООД. Трима от 

членовете на комисията подписаха на гърба ценовата таблица от плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

цените. Комисията установи, че цените отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП/ППЗОП. 

 

№ Наименование Цена (лева, без ДДС) 

mailto:aqua.automation@abv.bg
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№ Наименование Цена (лева, без ДДС) 

I Проектиране и съгласуване 6200,00 

II Доставка на 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. Таблети, 

комуникационно оборудване и оптични кабели. 

87868,27 

III Монтаж, изграждане и въвеждане в експлоатация 46479,97 

 
Доставка, монтаж, изграждане и въвеждане в 

експлоатация (II+III) 
134345,24 

Общо (I+II+III): 140545,24 

 

 

Комисията класира участника както следва: 

1. АКВА АВТОМАТИКА ООД 

Комисията реши да предложи на възложителя да подпише договор с участника АКВА АВТОМАТИКА ООД за Инженеринг с 

предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в 
ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети". 

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

 

София,27,07,2016 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников   

ЧЛЕНОВЕ: М. Ширлетова  

 Ст. Калчунков  
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