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На 06.10.2017 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-899/Об.10.2017 г. комисия в състав: 
Председател:
1. Биляна Трайкова - Експерт „Безопасност и здраве при работа; 
основни членове:
2. Антоанета Тонева - Експерт „Безопасност и здраве при работа;
3. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:

4. Раймона Георгиева - Експерт „Безопасност и здраве при работа;
5. Христина Донева -  Старши мениджър „Безопасност и здраве при работа;
6. Марияна Попова - Експерт „Безопасност и здраве при работа;
7. Камелия Николова -  Експерт „Безопасност и здраве при работа;;
8. Радостина Стефанова -  Мениджър „Снабдяване";
9. Златка Димитрова - Старши счетоводител;
10. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
11. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
12. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
13. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
14. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
15. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
16. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
17. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 44562/МВ-196 и предмет
„Доставка на зимни обезопасяващи обувки, тип полуботуши", публикувана на 18.09.2017 г. в Регистъра за 
обществени поръчки към АОП под ID номер 9068297, и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, 
оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.I
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На публичното заседание на комисията на 06.10.2017 година в 14:00 часа не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП. 
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от 
ППЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на 
подадените от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 02.10.2017 г. в 10:31 часа на 02.10.2017 г. в 14:09 часа
Участник- фирма: „Бултекс 99" ЕООД, 

ЕИК 115784032
„Паладиум" ЕООД, 
ЕИК 831615024

Седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов" № 31 гр. София, Казичене ул .В.Левски № 1А

Тел.: 032 909700 02 904 74 56
Факс: 032 909 709 02 974 45 33
Имейл: office@bultex99.com procurement@palltex.com
Представляван от: Стефан Славчев Башев -  Управител Венцислав Харалампиев Пасков 

Управител
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов" № 31 гр. София, Казичене ул .В.Левски № 1А

1. „Бултекс 99" ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и 
съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на Участника.

2. „Паладиум" ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и 
съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на Участника.
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С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисията в състав Биляна Трайкова, Антоанета Тонева и Марияна Братованова 
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с 
изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Бултекс 99” ЕООД ”  След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
След прегледа на представените документи, комисията констатира че, участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя

2. „Паладиум” ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
2.1. Съгласно т.3.11. от Изисквания към офертата и условия, на които следва да отговарят участниците, включително 

изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация от Обявата за 
събиране на оферти: Към техническото предложение участникът следва да представи приложимите: копия на 
Декларация за съответствие от производителя на обувките, Сертификати за ЕС изпитване на типа модул В, тестови 
доклад и/или протоколи от изпитвания, доказващи съответствие с изискванията в техническото задание

Участникът е представил само Декларация за съответствие, издадена от участника.
С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участникът „Паладиум" ЕООД да бъде 
отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че 
участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за събиране на 
оферти и приложенията към нея.
Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „най- 
ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика.

14̂ Наименование на участника, предложил 
офертата Оценявано предложение на участника

1 „Бултекс 99" ЕООД Единична цена 93,70 лв. -100 точки
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Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, 
съответстващи на определените в Обявата условия, както следва:
1. „Бултекс 99" ЕООД
Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „Бултекс 99" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив , бул. Васил Априлов" № 31, представлявано от 
Стефан Славчев Башев - Управител за изпълнител на „Доставка на зимни обезопасяващи обувки, тип 
полуботуши".

Работата на Комисията завърши на 16.10.2017 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:
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