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Ha 14.05.2020 година в 15:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-99/14.05.2020 г. комисия в състав: 
Председател:

Старши специалист „Снабдяване“;1) .
основни членове: 
2)
3)

и резерв
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) 

П ) 
12)

- Старши мениджър ЛИК
>ва - Мениджър метрологично осигуряване и лабораторни анализи

i - Мениджър качество и логистика 
iB - Старши специалист „Снабдяване“; 
гарши специалист "Снабдяване"; 
а - Старши специалист „Снабдяване“; 
ши специалист „Снабдяване“; 
ва - Мениджър „Снабдяване“;
:арши специалист „Снабдяване“; 
а - Старши специалист „Снабдяване“;
Старши специалист „Снабдяване“;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 50611/МВ-953 „Извънгаранционно сервизно 
обслужване на спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори, миялни, нагреватели и д р “, публикувана на 17.03.2020 г. в 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9097276, 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 14.05.2020 година в 15:00 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.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП ичл. 51, ал. 8 - 1 0 и 1 3 ,  във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. 
Председателят на комисията, назначена от Възложителят, 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
Дата и час на подаване: на 14.04.2020 г. в 15:35 часа

Участник- фирма: „Лабтех“ ЕООД, 
ЕИК 115752045

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Иван Андонов № 13
Тел.: 032 268627
Факс: 032 242410
Имейл: labtech(n)mbox. contact.bg
Представляван от: Стамен Георгиев Стоянов -Управител
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Иван Андонов № 13
Ценово предложение: Общо: 53 712,00 лв. без ДЦС

1. Участник „Лабтех“ 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 14.05.2020 год., комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за участие, с 
цел да констатират нейното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

2. Участник „Лабтех“ 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, поставени в обявата и 
вЗОП.

3. Комисията извърши оценка на постъпилата оферта, съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „най- ниска цена“ въз 
основа на следната методика за оценка:

Оценка по показател П1: „Цена за един сервизен час“, с максимален брой точки 60.
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е предложената „Цена за един сервизен час (в лева без ДДС)“ от Ценова 
таблица №1, Приложение 3 Ценово предложение от проекто- договора .
Участникът с най-ниско ценово предложение получава 60 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най- 
ниското ценово предложение се умножи по 60 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли 
до втория знак след десетичната запетая.
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Оценка по показател П2: „Цени на резервни ча х/консумативи“, е максимален брой точю. .0, от Ценова таблица №2, Приложение 3 Ценово 
предложение от проекто- договора.
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената стойност в клетка „Общо“, която е сума от всички цени в колона 
„Ед. цена в лева без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)“на резервните 
части и консумативи от Ценова таблица №2, Приложение 3 Ценово предложение от проекто- договора.
Участникът с най-нисък общ сбор в клетка „Общо“ получава 40 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като 
най-ниският общ сбор в клетка „Общо“ се умножи по 40 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното 
се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: КО=П1+П2. Максималният брой точки на крайната оценка е 100.

ОЦЕНКА

Наименование на участника, 
предложил оферта

Оценявано предложение на 
участника - посочената стойност в 
клетка „Цена за един сервизен час“ 
в лв. без ДДС

Точки по 
показател П 1

Оценявано предложение 
на участника 
посочената стойност в 
клетка „Общо“ в лв. без
Д а с

Точки по 
показател П 
2

КО=П1+П2

„Лабтех“ ЕООД 75,00 лв. без ДДС 60 53 712,00 40 100

4. Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия: „ Лабтех“ ЕООД

5. Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде пописан договор за 
„Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди - термостати, дестилатори, миялни, нагреватели и др.“,

е „Лабтех“ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Иван Андонов № 13, представлявано Стамен Георгиев
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