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П Р О Т О К О Л
Ha 06.11.2019 година в 15:00 часав “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-292/06.11.2019 г. комисия в състав:
Председател:

1) - Старши специалист „Снабдяване“; 
основни членове:
2) L- Експерт Безопасност и здраве при работа
3) , -  Ст. Мениджър „Безопасност и здраве при работа“;
резервни членове
4) ева - Експерт Безопасност и здраве при работа
5) ] ова - Експерт Безопасност и здраве при работа
6) . нева- Експерт Безопасност и здраве при работа
7) ( >ников - Старши специалист „Снабдяване“;
8) ] в - Старши специалист "Снабдяване";
9) ] счкова - Старши специалист „Снабдяване“;
10) ] Старши специалист „Снабдяване“;

11) са - Старши специалист „Снабдяване“;
12) тарши специалист „Снабдяване“;
13) _ )ва Мениджър „Снабдяване“;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 49620/МВ-856 „Защитни облекла за работа при дъжд 
и студ“, публикувана на 16.10.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9093506, 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 06.11.2019 година в 15:00 часа присъства упълномощен представител на участника Тих Труд Пловдив 
- Огнян Георгиев Петров.
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 -10 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
Председателят на 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:

/
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№ 1 2
Дата и час на подаване: на 30.10.2019 г. в 10:45 часа на 30.10.2019 г. в 13:23 часа

Участник- фирма: „Тих труд Пловдив“ ЕООД,
ЕИК 000430710

„Каммартон България“ ЕООД,
ЕИК 040201751

Седалище и адрес на управление: п.к. 4000, гр. Пловдив, ул. Прохлада № 1 1220, гр. София, ул. Илиенско шосе № 8
Тел.: 032/627 176 02/9266011
Факс: 032/626 996 02/9360032
Имейл: tihtrud pd@mail.bg info^ kammarton.com
Представляван от: Дойчин Николов Загорски -Управител Лилия Дончева Горанова -  Управител
Адрес за кореспонденция: п.к. 4000, гр. Пловдив, ул. Прохлада № 1 1220, гр. София, ул. Илиенско шосе № 8

Ценово предложение: Ценова таблица 1-123,00 лв. без ДДС, 
ценова таблица 2 -  15,80 лв. без ДДС.

Ценова таблица 1-145,70 лв. без ДДС, 
ценова таблица 2 -  14,50 лв. без ДДС.

1. Участник „Тих труд Пловдив“ 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. Участник „Каммартон България“ 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.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 06.11.2019 год., комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за участие, с
цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника, който е специализирано предприятие, с регистрация № 287/30.03.2015 год.- „Тих
труд Пловдив“ ЕООД, тъй като поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП.
3. Участник „Тих труд Пловдив“ ЕООД. След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор.

3.1. Съгласно изискванията в т.3,11 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа „протоколи от изпитване на 
платовете, издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория, с отразени в тях резултати за всички оценени показатели/състав на 
плата, якост, свиваемост/. Протоколът трябва да доказва изисканите от възложителя и заложени в Приложение № 1 изисквания“. 
Съгласно Приложение № 1 състава на лицевия плат трябва да бъде- 100% полиестер с хидрофобирана полиуретанова промазка, с устойчивост 
на проникване на вода, с маса на единична площ -не по-малко от 200 г/м2. От представения към Техническото Предложение на участника
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протокол за състава на лицевия плат е видно, че лицевия плат е 100 % полиестер, с маса на единична площ 145 гр/мг, което не отговаря на 
заложените от възложителя изисквания.

3.2. Съгласно изискванията в т.ЗД 1 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа „протоколи от изпитване на 
платовете, издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория, с отразени в тях резултати за всички оценени показатели/състав на 
плата, якост, свиваемост/. Протоколът трябва да доказва изисканите от възложителя и заложени в Приложение № 1 изисквания 
Съгласно Приложение № 1 хастара трябва да бъде 100 % полиестер, е маса на единична площ -не по-малко от 60 г/м2. От представения към 
Техническото предложение на участника протокол за състава на хастара е видно, че хастара е 100 % полиестер, е маса на единична площ 
54,84 гр/мг, което не отговаря на заложените от възложителя изисквания.

3.3. Съгласно изискванията в т.3,11 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа „Мостри на 
светлоотразителните ленти, заедно със сертификат, доказващ изисканите от възложителя и заложени в Приложение! показатели. В 
офертата си участникът не е представил изискания сертификат за светлоотразителните ленти.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участника „ Тих труд Пловдив“ 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 предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.
След като предлага на възложителя да не допусне офертата на лицето, за което поръчката е запазена, комисията пристъпи към разглеждане на 
офертата на другото заинтересовано лица- „Каммартон България“ ЕООД, което не е специализирано предприятие.
4. Участник „Каммартон България“ ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които са в 
съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в обявата и на ЗОП.
В техническото си предложение участникът е предложил Възможност 3 за обслужване, съгласно Приложение 3- Степен на обслужване при 
определяне на размерите.
В техническото си предложение участникът е декларирал наличието на магазин на територията на град София.
Комисията продължи своята работа, като извърши оценка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства на определените в 
обявата и приложенията към нея изисквания и прецени, че то отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията класира офертата на 
участника по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ въз основа на следната методика за оценка, описана в обявата на поръчката:
Показател 1 -  „Предложена цена“ с максимален брой точки 70.
Участникът попълва предлаганата от него единична цена в колона „Ед. Цена в лева без ДДС за всяка една от позициите в Ценова таблица 1, 
раздел Б Цени и данни, към договора, и клетка „Общо“. /
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На оценка подлежи стойност в клетка „Общо“
Показател 2 -  „Технически параметри“- „Възможност за обслужване при определяне на размер“, с максимален брой точки 25.
Оценката по показателя се формира на базата на предложените Възможности-1, 2 или 3, при определяне на размерите, посочени в (Приложение № 
3), неразделна част от документацията.
Участникът, предложил Възможност 1 получава 25 точки, участникът, предложил Възможност 2 получава 17,5 точки, участникът, предложил 
Възможност 3 получава 10 точки.
Показател 3 -  „Технически параметри“- „Наличието на магазин на територията на град София“, с максимален брой точки 5.
Участникът, който не е декларирал наличието на магазин получава „0“ точки.
Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: К=П1+П2+ПЗ. Максималният брой точки на К е 100.

ОЦЕНКА
№ Наименование на участника, 

предложил оферта

посочената стойност в 
клетка „Общо“ в лв. без 
ДДС

П1 П 2 п з К=П 1+П 2+П 3

1 „Каммартон България“ 
ЕООД

Цена „Общо“ -145,70 лв. 
без ДДС

70 10 5 85

5. Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника, подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия:

5.1. „ Каммартон България“ ЕООД
Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор с „Каммартон 
България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление п.к. 1220, гр. София, ул. Илиенско шосе № 8, представлявано от - Лилия Дончева 
Горанова - Управител за „Доставка на Защитни облекла за работа при дъжд и студ“
Работата на Комисията завърши на .. . 2  St.k  Ai........... 2019 г. с подписване на настоящия п р о то к ч ъ т^ ^гУ^~^>

Утвърждав

Васил Тр
Изпълнил 
“Софийска вода” АД
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