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Протокол № 3 по процедура ТТ001910

На, 06.10.2020 година в 8:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-97/12.05.2020 г и заповед СН -  
189/25.09.2020г. комисия в състав комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ Свилен Габровски -  Директор „Логистика и доставки"
ЧЛЕНОВЕ:
2/ Борис Ангелов -  старши Мениджър АИП;
З/Огнян Тричков- мениджър ЕМП север; 
и резервни членове:

Маргарита Лазарова -  Старши мениджър „Правен Отдел";
Петя Иванова -  Юрисконсулт;
Анна Коновалова -  Юрисконсулт;
Анелия Петрова -  Юрисконсулт;
Тонка Чолакова -  Юрисконсулт;
Елена Петрова-Юристконсулт;
Иван Къчев -  Старши специалист „Снадбдяване";
Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
Христо Зангов -  Старши специалист „Снабдяване";
Елена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване";
Кристина Донева -  Старши специалист „Снабдяване";
Марияна Братованова -  Старши специалист „Снабдяване";
Николета Тричкова -Старши специалист „Снабдяване";
Анна Салапатийска -  Старши специалист „Снабдяване"
Мария Ширлетова -  Мениджър „Управление и контрол на договорите";
Веселин Димитров -  Директор „ЕИП"
Калинка Игнатов -Супервайзър "Контрол на оперативните разходи";
Екатерина Друмева -  Старши бизнес анализатор";
Светла Бенова - Контрольор "Управленско счетоводство"
Никола Неделчев -  Старши мениджър „ЕМП";
се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001910 и предмет „Доставка на ръчни инструменти" 
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 - "Доставка на водопроводни инструменти".

Обособена позиция 2 -  „Доставка на шлосерски инструменти"

Обособена позиция 3 -„Доставка на електро инструменти"
Обособена позиция 4 -  „Доставка на строителни инструменти"

, открита с СН-42/05.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 05.03.2020 г. решение за изменение СН- 
66/30.03.2020г. и решение за изменение СН-84/22.04.2020г под номер 00435-2020-0010, да отвори Плик „Предлагани ценови параметри" ,
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на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - 
посочени в документацията за участие.

Мястото, датата и часът на отваряне на запечатания плик „Предлагани ценови параметри", бе предварително оповестено, чрез 
обява в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя. На отварянето на ценовите предложения присъства следния 
представител на участника „Топ Елана" ООД - Роберт Аврамов Левиев -  пълномощник.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", на допуснатия участник „Евромаркет БРД" ЕООД за 
Обособена позиция 1, Обособена позиция 2, Обособена позиция 3, Обособена позиция 4, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 
1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията оповести 
предложените цени от плик „Предлагани ценови параметри" на участника. Трима от членове на комисията подписаха ценовите 
предложения на участниците. Комисията предложи на представителя на „Топ Елана" ООД да подпише ценовите предложения и той 
прие. С описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На следващи свои заседания комисията прегледа ценовото предложение на допуснатия участник и констатира следното:

Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция 1, Обособена позиция 2, 
Обособена позиция 3 и Обособена позиция 4 на „Евромаркет БРД" ЕООД и установи, че съдържанието на плика е съобразно 
обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовото предложение поради наличието на само 
едно ценово предложение за всяка обособена позиция.
Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника, което отговаря на изискванията на документацията за участие и 
ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска цена" както следва:

Обособена позиция 1„Доставка на водопроводни инструменти":

№ Участник
Предложение Ценова таблица от раздел Б: „Цени и 

данни" в клетка „Общо" лв. без ДДС.

1 „Евромаркет БРД" 
ЕООД

2773,07
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Предложение Ценова таблица от раздел Б: „Цени и
№ Участник данни" в клетка „Общо" лв. без ДДС.

1 „Евромаркет БРД" 
ЕООД 19 048,38

Обособена позиция 3 -  Доставка на електро инструменти:

№ Участник
Предложение Ценова таблица от раздел Б: „Цени и 

данни" в клетка „Общо" лв. без ДДС.

1 „Евромаркет БРД" 
ЕООД 3693,64

Обособена позиция 4 - Доставка на строителни инструменти:

№ Участник
Предложение Ценова таблица от раздел Б: „Цени и 

данни" в клетка „Общо" лв. без ДДС.

1 „Евромаркет БРД" 
ЕООД 350,48

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чието предложение 
отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:

Обособена позиция 1„Доставка на водопроводни инструменти":

1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление :гр. София 1784, район Младост, бул. 
„Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.
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1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление: гр. София 1784,район Младост, бул. 
„Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.

Обособена позиция 3 -  Доставка на електро инструменти:

1. „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление: гр. София 1784,район Младост, бул. 
„Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.

Обособена позиция 4 - Доставка на строителни инструменти:

1. „Евромаркет БРД"ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и адрес на управление: гр. София 1784,район Младост, бул. 
„Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър Петров Илчев и Боряна Георгиева Радева.

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор с предмет „Доставка на 
ръчни инструменти" за следните обособени позиции:Обособена позиция 1 -Доставка на водопроводни инструменти, Обособена 
позиция 2 -  Доставка на шлосерски инструменти, Обособена позиция 3 - Доставка на електро инструменти и Обособена позиция 4 - 
Доставка на строителни инструменти с класирания на първо място „Евромаркет БРД" ЕООД, с ЕИК: 040186203 със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1784,район Младост, бул. „Андрей Ляпчев" 51, представлявано от Димитър Петров Илчев и Боряна 
Георгиева Радева.

Работата на Комисията приключи н а ................ 2020 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №3, заедно с протокол №2 и протокол №1 представляват цялостният и окончателен протокол на Комисията по 
настоящата процедура за разглеждане, оцеж^ТГкТгасиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се 
предава за утвърждаване от Възложителя, qb/ласно <\л. 181 ал. 5 по реда на чл.106 от Закона за обществените поръчки.

Утвърдил:

Дата:

Комисия: Стр. 4

Свилен Габровски Борис Ангелов

30.10.

30.10.2020г.


