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Заличена информация по ЗЗЛД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ширлетова 
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Сергей Поборников 

 

“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л  

Днес, 30.03.2018 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № ДР-159/30.03.2018 г., комисия в 

състав:  

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ширлетова – мениджър „Управление и контрол на договори“ 

и основни членове:  

2/ Иван Кутински – Ръководител "Енергийна ефективност". 

3/ Сергей Поборников – старши специалист „Снабдяване“. 

Резервни членове 

Заличена информация по ЗЗЛД. 

се събра във връзка със събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки с номер 45665/SP-2401 и предмет 

„Обследване за енергийна ефективност на промишлените системи на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“. Обектите се 

експлоатират и поддържат от „Софийка вода“ АД. Обследването трябва да бъде извършено и документирано съгласно 

изискванията на наредба №Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.“, публикувана информация в РОП на 13.03.2018 г. под номер 

9073786 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 и класиране.  

Съгласно чл.54, ал.1 ППЗОП Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл.48, ал.6 ППЗОП: 

№ Участник 

Час Дата 

на подаване 

1.  СОФЕНА ЕООД 16:12 26/03/2018 

2.  ЕФЕКТИВА ЕООД 09:58 27/03/2018 

3.  
ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА 

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 
04:20 28/03/2018 

На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 30.03.2018 година присъства представител на участника: 

1. ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД – Дея Антонова Андронова, 

по пълномощно. 

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:  

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на СОФЕНА ЕООД, ЕИК 131426974; 

седалище и адрес на управление: гр. Софя-1124; ул. Цар Иван Асен II №65; Телефон: 02 029434401; факс: Н/П; Ел. 

поща: zgeorgiev@sofena.com; info@sofena.com; Здравко Владимиров Георгиев – управител и оповести нейното 

съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на 

поръчката и Ценова таблица. Трима членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата 

таблица. Комисията предложи на присъстващия представител на участниците да подпише документите, но той не се възползва 

от своето право. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на ЕФЕКТИВА ЕООД; ЕИК 

202514778; седалище и адрес на управление: с. Бистрица-1444; ул. 8-ми март № 11; Телефон: +359886095656; Ел. поща: 

ivailostefanov23@gmail.com; Ивайло Сашев Стефанов – управител и оповести нейното съдържание. Комисията установи, 

че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова таблица. Трима 

членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията предложи на 

присъстващия представител на участника да подпише документите, но той не се възползва от своето право. Комисията огласи 

документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И 

ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД; ЕИК 123618423; седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора-6000; 

бул. Патриарх Евтимий №23; Телефон: 042 620368; факс: 042 602377; Ел. поща: ctec@ctec-sz.com; Благовеста Христова 

Шинева – управител и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 
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3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова таблица. Трима членове на комисията подписаха 

Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията предложи на присъстващите представители на 

участниците да подпишат документите, но те не се възползваха от своето право. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 

3 ППЗОП и цените. 

След извършването на горните действия по ал. 3 - 5 от чл. 54 ППЗОП приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

На поредица от закрити заседания Комисията пристъпи към преглед по същество на подадените документи по чл. 

39, ал. 2 ППЗОП и посочените в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с 

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

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и предложението за изпълнение на 

поръчката от офертата на СОФЕНА ЕООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и предложението за изпълнение на 

поръчката от офертата на ЕФЕКТИВА ЕООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и предложението за изпълнение на 

поръчката от офертата на ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД. Комисията установи, 

че то е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът 

е декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти съгласно посоченото в обявата: Участниците 

ще бъдат оценени по критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

Участникът попълва предлаганите от него цени за обследване на енергийната ефективност в клетка „Цена в лева 

без ДДС“ в Ценови таблици 1 и 2. 

 

1. Ценова таблица №1 „Обследване по енергийна ефективност на промишлената система на ПСПВ Бистрица“. 

№ Участник 
Цена в лева без 

ДДС 

1 СОФЕНА ЕООД 8500,00 

2 ЕФЕКТИВА ЕООД 6900,00 

3 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 13000,00 

2. Ценова таблица №2 „Обследване по енергийна ефективност на промишлената система на ПСПВ Панчарево“. 

№ Участник 
Цена в лева без 

ДДС 

1 СОФЕНА ЕООД 9400,00 

2 ЕФЕКТИВА ЕООД 6900,00 

3 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 10000,00 
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Комисията провери съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП офертите за наличието на повече от 20 на сто по-благоприятна цена 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Офертата на участника 

ЕФЕКТИВА ЕООД се оказа с 33% по-благоприятна от тези на останалите участници. На основание на цитирания член 

комисията изиска подробна писмена обосновка от участника за начина на образуване на цената. В законово установения 5-

дневен срок от получаване на искането участникът не изпрати обосновка. Комисията реши да предложи на възложителя да 

отстрани офертата на основание на чл. 107, т. 3 ЗОП – участникът не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП. 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти. 

На оценка подлежи сборът от предложените цени за обследване на енергийната ефективност в Ценови таблици 1 и 

2. Участникът с най-нисък сбор ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора: 

Таблица „Класиране“. 

№ Участник 
Цена в лева без 

ДДС 

1 СОФЕНА ЕООД 17900,00 

2 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 23000,00 

Комисията предлага на възложителя да отстрани офертата на ЕФЕКТИВА ЕООД на основание на чл. 107, т. 3 

ЗОП – участникът не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП. 

На база на извършената оценка на допуснатите оферти, комисията предлага следното класиране на участниците, 

чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП: 

1 СОФЕНА ЕООД 

2 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 

На основание направените констатации и извършената оценка, комисията предлага на Изпълнителния 

директор на „Софийска вода” АД да се подпише договор за „Обследване за енергийна ефективност на промишлените 

системи на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“. Обектите се експлоатират и поддържат  от „Софийка вода“ АД. 

Обследването трябва да бъде извършено и документирано съгласно изискванията на наредба №Е-РД-04-05 от 8 

септември 2016 г.“ със СОФЕНА ЕООД. 

Настоящият 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. 

Протоколът е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти. 

София,  08/05/2018 

Утвърдил доклада: Заличена информация по ЗЗЛД. 

Арно Валто де Мулиак 

Изпълнителен директор 

София,  08/05/2018 


