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ПРЕДСЕДАТЕЛ:заличена информация по 

ЗЗЛЗ 
Марио Муташки 

 

ЧЛЕНОВЕ: Георги Бабачков 
Сергей Поборников 

 

“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л  

Днес, 18.04.2018 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № ДР-205/18.04.2018 г., комисия в 

състав:  

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Муташки - заличена информация по ЗЗЛД 

и основни членове:  

2. Георги Бабачков –заличена информация по ЗЗЛД 

3. Сергей Поборников – заличена информация по ЗЗЛД 

Резервни членове 

заличена информация по ЗЗЛД. 

се събра във връзка със събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки с 45694/SP-2403 и предмет 

„Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак 

на обект ПСПВ Панчарево“, публикувана информация в РОП на 20.03.2018 г. под номер 9074041, удължен срок за подаване 

на оферти с номер 9074897 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.  ЕКО-ТЕХ ООД 08:38 12/04/2018 

На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 18.04.2018 година не присъстваха представители на участника: 

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта 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 ЕКО-ТЕХ ООД, ЕИК 115739934; 

седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община Родопи, 4113 с. Ягодово, улица «Черноризец храбър» № 8, 

Телефон: +359888449908; факс: +35931042881; Ел. поща: ecotech@abv.bg; Никола Йорданов Тачев – 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 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 ЕКО-ТЕХ 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. 

№ Описание  
Мярка Цена в лева без 

ДДС 

1 
Демонтаж на стар вливен механизъм – 4 броя.  

Монтаж и уплътняване на нов вливен механизъм – 4 броя.. 

1 брой 

филтърна 

клетка 

9200,00 

2. Ценова таблица №2. 
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№ Описание  
Мярка Цена в лева без 

ДДС 

1 Изработка и доставка на вливен механизъм (без демонтаж и монтаж). 1 брой 7280,00 

 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатата оферта. 

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 ЕКО-ТЕХ ООД 16480,00 

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

директор на „Софийска вода” АД да се подпише договор за „Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен 

механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево“ с ЕКО-ТЕХ 

ООД. 

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,  16/05/2018 

Утвърдил доклада: заличена информация по ЗЗЛД 

Арно Валто де Мулиак 

Изпълнителен директор 

София,  16/05/2018 


