
П Р О Т О К О Л

На 29.01.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-46/29.01.2018 г. комисия в състав: 
Председател:
1. Христина Донева - Старши мениджър „Безопасност и здраве при работа; 
основни членове:
2. Марияна Попова - Експерт „Безопасност и здраве при работа
3. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:

1. Раймона Георгиева -  Експерт „Безопасност и здраве при работа;
2. Петя Иванова - Юрисконсулт";
3. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
4. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;
5. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
6. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
7. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
9. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
10. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
11. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
12. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 45429-МВ-328 и предмет 
„Доставка на нови пожарогасителни средства, абонаментно сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на 
пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, собственост на Софийска вода АД, публикувана на 16.01.2018 г. в 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9072222, и на основание чл. 97 и правилата определени в 
ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На публичното заседание на комисията на 29.01.2018 година в 14:00 часа не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители.

Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
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Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОГ1 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 23.01.2018 г. в 11:14 часа на 23.01.2018 г. в 11:44 часа

Участник- фирма: „Солти " ЕООД, 
ЕИК 121828070

„РВЦ " ООД, 
ЕИК 837037253

Седалище и адрес на 
управление: Гр.София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Персенк № 7С Гр.Шумен, ул. Охрид" 42

Тел.: 02 942 9050 054/800544
Факс: 02 942 9051 054/800545
Имейл: office@solty.ba Rvc l@abv.ba
Представляван от: Стоянка Великова Полименова-Стойкова 

- Управител
Ина Руменова Цветкова

Адрес за кореспонденция: София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, II -ра част ,б 
Вазов № 21

Гр.Шумен, ул. Охрид" 42

Оферирана цена 1681,90 лв. без ДДС 1480,90 лв. без ДДС

1. „Солти" 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. „РВЦ "  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 Христина Донева, Марияна Попова и Марияна Братованова 
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с 
изискванията, поставени от Възложителя:
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1. „Солти " ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

2. „РВЦ " ООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

2.1 Съгласно т.3.14. 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,Участникът трябва да представи: „Техническо предложение, което трябва да отговаря на техническите изисквания, 
посочени в Техническото задание към договора. Съгласно т.1.5.2. от Техническото задание към договора, се изисква: При
аварийно зареждане на пожарогасители, зареждането да се извършва до 72 часа след предоставяне от страна на 
Възложителя/представител на Възложителя на съответните пожарогасители. Участникът, в техническото си 
предложение, посочва срок за аварийно зареждане на пожарогасителните средства до 5 дни, след предоставяне от страна 
на Възложителя на съответните пожарогасители.

С оглед на описаното несъответствие комисията предлага на Възложителя участникът „РВЦ " ООД 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 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 „Солти " ЕООД Сбор от получените стойности 1681,90 лв. без ДДС лв. -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. „Солти" ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да избере:

/
КОМИСИЯ Стр. 3

Христина Донева



„Солти" ЕООД, със седалище и адрес на управление Гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Персенк № 70 , представлявано от 
Стоянка Великова Полименова-Стойкова-Управител, за изпълнител на „Доставка на нови пожарогасителни средства, 

абонаментно сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, собственос 
на Софийска вода АД,

Работата на Комисията завърши на 21.02.2018 г. с подписване на настоящия протокол. 

Утвърждавам настоящия протокол:
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(Arnaud Valleteau) 
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД

/

КОМИСИЯ

•■■■■■•■ .................
1

Стр. 4

Христина Донева Марияна Попова
• ‘ ’ .............

Марияна Братованова


