
П Р О Т О К О Л

На 15.09.2017 год. в 11:00 часа в „Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-848/15.09.2017г. комисия в състав:

Председател:
1. Никола Неделчев - Старши мениджър „Електромеханична поддръжка"; 
основни членове:
2. Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори";
3. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Станислав Станев -  Директор „Експлоатация и поддръжка";
2. Марио Муташки - Мениджър „Електро и механоподдръжка" - Юг;
3. Владимир Марков - Ръководител „Енергийни ресурси";
4. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел";
5. Любомира Симова - Старши счетоводител „Дълготрайни активи";
6. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
7. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
8. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
9. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
10. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
11. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
12. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";
13. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване",

се събра във връзка с Обява за събиране на оферти - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 43958/ЕР-193 и предмет 
„Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и 
извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на „Софийска вода", публикувана на 31.08.2017 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9067878, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувано на 11.09.2017 г. в 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9068167 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, 
разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

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.

На откритото заседание за публичното отваряне на представените оферти присъстваха следните участници: Георги Евлогиев - Управител на 
АвесГ ЕООД.
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При спазване на съответните изисквания посочени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и като извърши 
действията, посочени в чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне и преглед на подадените от Участниците оферти за участие, по 
реда на постъпването им съгласно входящия регистър:

№ 1
Дата и час на подаване: 11.09.2017 г., 11:53ч.
Участник - фирма: „АвесГ1 ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Прелом" №5А
Тел.: 02 8725263
Факс: 02 8720659
Имейл: office@aves-a.com
Представлявана от: Георги Евлогиев Евлогиев
Адрес на управление: гр. София, ул. „Прелом" №5А

1. „АвесГ" ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в плика с 
офертата документи.

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

На поредица от закрити заседания Комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатира тяхното 
съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „АвесГ’ ЕООД - След преглед на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника.

1. „АвесГ' ЕООД е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП, по методика за оценка, 
описана в Обявата за събиране на оферти и по критерий „най-ниска цена", въз основа на следните показатели: Показател Кх с максимален брой 
точки 90 за Ценова таблица №1, Показател К2с максимален брой точки 10 за Ценова таблица №2. Крайната оценка се получава по формулата: 
K0=Ki+K2. Максималният брой точки на К0 е 100.
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ОЦЕНКА

Участник

Предложение 
общ сбор на 

предложени цени в 
Ценова таблица 1

Оценка по К2
Предложение 

предложена цена в 
Ценова таблица 2

Оценка по К2 Крайна оценка Ko=Ki+K2

„АвесГ' ЕООД 5912,60 90 10,60 10 100

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на определените 
в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:

1. „АвесГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Прелом" №5А, представлявано от Георги Евлогиев - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор „Отстраняване на 
аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на „Софийска вода " с 
„АвесГ' ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Прелом" №5А, представлявано от Георги Евлогиев - Управител.

Работата на Комисията завърши на 2£ , с подписване на настоящия протокол.

Изпълнителен директор 

"Софийска вода" АД
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