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Ha 20.05.2020 година в 15:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-114/20.05.2020 г. комисия в състав:
Председател:

1)  ̂ ж Старши специалист „Снабдяване“;
основни членове:

2) -  Мениджър „Управление и контрол на договори“
3) - Старши мениджър "Електромеханична поддръжка" 

и резервни членове:
4) ениджър "Електро и механоподдръжка" - Юг
5) Експерт Безопасност и здраве при работа
6) :сперт Безопасност и здраве при работа
7) ирянова- Ст. Мениджър “Безопасност и здраве при работа
8) - Експерт Безопасност и здраве при работа“;
9) - Старши специалист „Снабдяване“;
10) рши специалист" Снабдяване";
11) -Старши специалист „Снабдяване“;
12) и специалист „Снабдяване“;
13) - Старши специалист „Снабдяване“;
14) рши специалист „Снабдяване“;
15) тарши специалист „Снабдяване“;
1 6 )  ! а . -  Мениджър „Снабдяване“;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 50853/МВ-985 „Лабораторни измервания от вида 
„С“ от акредитирана лаборатория“, публикувана на 22.04.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ГО номер 9098206, 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 20.05.2020 година в 15:00 часа присъстваха упълномощени представители на участниците, с 
представено пълномощно: Георги Стефанов Григоров -  представител на „Дател“ ООД и Анка Методиева Грозданови- представител на 
„Копилинк“ ЕООД.
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 - 10и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

КОМИСИЯ
Стр. 1

п г ь а р т л  1 1  ^ х > с г марио муташки



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:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 07.05.2020 г. в 15:05 часа на 18.05.2020 г. в 15:55 часа

Участник- фирма: „СТМ Слай-2008“ ЕООД,
ЕИК 200130960

„Медико“ ЕООД,
ЕИК 107518480

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Левски В“, ул. Станислав 
Доспевски“ № 95, бл.44, офис № 1

гр. Севлиево, ул. Христжо 
Спиридонов, № 3

Тел.: 0988921967 0888266940
Факс: Не е посочен Не е посочен
Имейл: Slavka20@abv.bg stm@mediko.org
Представляван от: Славка Михайлова Костова -Управител Красимира Стойнова Тютюнджиева - 

Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Левски В“, ул. Станислав 
Доспевски“ № 95, бл.44, офис № 1

гр. София, п.к. 1303, ул. Пиротска, № 
115, офис 1

Ценово предложение: Общо: 2,90 лв. без ДДС Общо: 6,25 лв. без ДДС
№ 3 4

Дата и час на подаване: на 19.05.2020 г. в 09:28 часа на 19.05.2020 г. в 12:55 часа

Участник- фирма: „Дател“ ООД,
ЕИК 201745999

„Копилинк“ ЕООД,
ЕИК 121766524

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1220,кв. Военна рампа, 
бул.“Илиянци“ № 72

гр. София, п.к. 1407 , бул. Никола 
Вапцаров бл. 38, ап. 12

Тел.: 0884963283 02 962 59
Факс: Не е посочен Не е посочен
Имейл: Datel2013 @abv.bg copylink@abv.bg
Представляван от: Александър Методиев Стоилов -Управител Евгени Божилов Иванов -Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1220,кв. Военна рампа, 
бул.“Илиянци“ № 72

гр. София, п.к. 1407 , бул. Черни връх 
№ 71 А,ет.2

Ценово предложение: Общо: 17,60 лв. без ДДС Общо: 2,49 лв. без ДДС
№ 5 /Дата и час на подаване: на 19.05.2020 г. в 13:12 часа

Участник- фирма: / „Фактор ЕЛ“ ООД,
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Г С 205333256

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бъкстон ул. Вихрен № 10, 
офис 3.1

Тел.: 0896824382
Факс: Не е посочено
Имейл: office@factor-el.bg
Представляван от: Минка Грозданова Добрева -Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Бъкстон ул. Вихрен № 10, 
офис 3.1

Ценово предложение: Общо: 4,50 лв. без ДДС
1. Участник „СТМ Слай-2008“ 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 „Медико“ 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.

3. Участник „Дател“ 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.

4. Участник „Копилинк“ 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.

5. Участник „Фактор“ 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, считано от 20.05.2020 год., комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за участие, с 
цел да констатират нейното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

4. Участник „СТМ Слай-2008“ ЕООД След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота или 
несъответствие в представената оферта.

4.1. Приложения Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), не е конвертиран в| нередактируем формат, подписан 
електронно и представен в електронен вид, съгласно изискванията на т.7.2., посочени в Обявата за събиране на оферти.
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4.2. С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо, с изходящ № 1124-1/22.05.2020 год. в срок 
от 3 (три) работни дни, от получаване на уведомлението, участникът да представите следния документ: Попълнен, конвертиран в
нередактируем формат, подписан електронно и представен в електронен вид, Единен европейски документ за обществена поръчка 
(ЕЕДОП). '

5. След изтичане на определения в писмо № 1124-1/22.05.2020 год. срок, бе представен попълнен, конвертиран в нередактируем формат, 
подписан електронно и представен в електронен вид, Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП).

6. Участникът „СТМ Слай-2008“ ЕООД е представил в определения срок документи за отстраняване на констатираните непълноти и 
несъответствия.

7. След прегледа на допълнително изискания ЕЕДОП и представените в офертата документи, комисията констатира, че участникът „СТМ 
Слай-2008“ ЕООД е представил всички изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията 
на Възложителя, поставени в обявата и в ЗОП.

8. Участник „Медико“ 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 
в ЗОП.

9. Участник „Дател“ ООД 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 в ЗОП.

10. Участник „Копилинк“ 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 
в ЗОП.

11. Участник „Фактор-Ел“ ООД 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 
в ЗОП.

12. Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „Най- ниска цена“ въз 
основа на следната методика за оценка:

Участникът попълва предлаганата от него единична цена в колона „Цена за 1 (една) точка/брой/ в лева без ДДС“ за всеки един от редовете в 
Ценова таблица от Приложение 3: Ценово предложение, към договора. На оценка подлежи стойността в клетка „Общо“, получена като сбор 
от единичните цени за всеки един ред от Ценовата таблица. Участникът с най-ниска стойност в клетка „Общо“ получава 100 точки. 
Оценката на всеки от останалите участници се получава като най-ниската стойност е клетка „Общо“ се умножи по 100 и резултатът се 
раздели на стойността в клетка „Общо“, предложена от съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната 
запетая.
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На първо място се класира Участникът, пол, лл най-много точки, а останалите учаспп л ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно 
получените точки, съгласно методиката на оценка.

ОЦЕНКА

№ Наименование на участника, 
предложил оферта

Оценявано предложение на участника - 
посочената стойност в клетка „Общо“ в 
лв. без ДДС

Точки

1 „СТМ Слай-2008“ ЕООД 2,90 лв. 85,86
2 „Медико“ ЕООД 6,25 лв. 39,84
3 „Дател“ ООД 17,60 лв. 14,14
4 „Копилинк“ ЕООД 2,49 лв. 100
5 „Фактор-Ел“ ООД 4,50 лв. 55,33

13. Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, подали оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия:

На първо място: „Копилинк“ ЕООД 
На второ място: „СТМ Слай-2008“ ЕООД 
На трето място: „Фактор-Ел“ ЕООД 
На четвърто място: „Медико“ ЕООД 
На пето място: „Дател“ ООД

14. Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде пописан договор за 
„Лабораторни измервания от вида „С“ от акредитирана лаборатория“, с „Копилинк“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. гр. 
София, п.к.1407 , бул. Черни връх № 71 А,ет.2, представлявано Евгени Божилов Иванов -Управител

Работата на Комисията завърши на .... с£.Тл.«.(о.............2020 г. с

Утвърждавам

Васил 

“Софийска вода” АД
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