
Заличена информация съгласно ЗЗЛД

П Р О Т О К О Л

На 21.11.2017 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-1018/21.11.2017 г. комисия в състав 
Председател:

1. Минка Димитрова - Супервайзор „Питейни води" ЛИК "• 
основни членове:

2. Христина Бошнакова - Лабораторен специалист логистика и статистика
3. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:

1. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър "Правен отдел
2. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
3. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;
4. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
5. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
6. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
7. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
8. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
9. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
10. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване"

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 44815/МВ-259 и поелмет 
„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторна система, състояща се от апарат за парова 
дестилация по метод Kjeldahl свързан с автоматичен титратор, блок за разлагане на проби и скрубер"
публикувана на 08.11.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под Ю  номер 9070118, и на основание чл 97 и 
правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.’
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Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП.

КОМИСИЯ
Стр. 1

М^нка Димитрова Христина Бошнакова Марияна Братованова



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
Дата и час на подаване: на 15.11.2017 г. в 08:32 часа

Участник- фирма: „ФОТ" ООД, 
ЕИК 131025586

Седалище и адрес на 
управление: Гр. София, бул. „Овча купел" №13

Тел.: 02 950 бб 60
Факс: 02 955 9551
Имейл: info(a)fot.ba
Представляван от: Елена Димитрова Кадийска - Управител
Адрес за кореспонденция: Гр. София, бул. „Овча купел" №13
Оферирана цена 58115,66 лв. без ДДС

1. „ФОТ" ООД - 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.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисията в състав Минка Димитрова, Христина Бошнакова и Марияна Братованова 
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с 
изискванията, поставени от Възложителя:

1. „ФОТ " ООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
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КОМИСИЯ Стр. 2

" f .................
Минка Димитрова

..........л..........
Христина Бошнакова Марияна Братованова



Комисията извърши оценка на постъпилата оферта, съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „най- 
ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика.

№ Наименование на участника, предложил 
офертата

Оценявано предложение на участника - предложената от участника 
цена в Ценовата таблица

1 „ФОТ ” ООД 58 115,66 лв. без ДДС -100 точки

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, подали оферти, 
съответстващи на определените в Обявата условия, както следва:

1. „ФОТ" ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере:

„ФОТ" ООД, със седалище и адрес на управление Гр. София, бул. „Овча купел" №13, представлявано от
Елена Димитрова Кадийска -Управител, за изпълнител на „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лаборато 

система, състояща се от апарат за парова дестилация по метод Kjeldahl свързан с автоматичен титратор, блок 
разлагане на проби и скрубер

Работата на Комисията завърши на 22.11.2017 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

-^рмойалто Де Мулиак~ 
CAfnaud Valleteau) 
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД
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Марияна БратовановаМинка Димитрова Христина ьошнакова


