
Протокол № 3 по процедура ТТ001512
" С о ф и й с к а  в о д а "  А Д ,  С о Ф и я  

П Р О Т О К О Л  №3

На, 01.08.2016 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-300/17.05.2016 г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ 
и
ЧЛЕНОВЕ:

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (отм.) (ЗОП), с номер ТТ001512 и предмет „Доставка 
и поддръжка на нов багер ", открита с Решение ДР-246 от 12.04.2016 г. на Възложителя, публикувано обявление в Агенция по 
обществени поръчки под номер на преписката 00435-2016-0035, да отвори Плик №3 „Предлагана цена" , на участниците, чиито 
документи в плик №1 „Документи за подбор"и в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" отговарят на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП(отм.).
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Мястото, датата и часът на отваряне на запечатаните пликове „Предлагана цена", бе предварително оповестено, чрез обява в 
раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя. На отварянето на ценовите предложения присъстваха следните 
представители на участниците -Петьо Маринов Марков- упълномощен представител на „Си Ем Ел България" АД.

След това комисията отвори по реда на тяхното подаване, пликове №3 „Предлагана цена" , на участниците, чиито документи в плик 
№1 „Документи за подбор" , плик №1 „Документи за подбор - допълнителни документи" и в плик №2 "Предложение за изпълнение 
на поръчката" отговарят на изискванията на Възложителя и на ЗОП(отм.) и оповести предложените от тях цени и предложи на 
присъстващия представител да подпише ценовите оферти. С описаните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

На следващи свои заседания комисията прегледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира следното:

1. Комисията прегледа ценовото предложение и констатира, че съдържанието на плик № 3 „Предлагана цена" на участника 
„Елтрак България" ЕООД е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие.

2. Комисията прегледа ценовото предложение и констатира, че съдържанието на плик № 3 „Предлагана цена" на участника „Си 
Ем Ел България" АД е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие.

3. Комисията прегледа ценовото предложение и констатира, че съдържанието на плик № 3 „Предлагана цена" на участника 
„Тайтън Машинари България" АД е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие.

Предвид наличието на три оферти възложителят извърши оценка съобразно чл. 70 ЗОП (отм.), но при изчисленията не се установи 
да е налице разлика от 20%.

Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците:

Участник Марка / Модел Доставна цена лв 
без ДДС

(А)

Стойност на Сервизно  
обслужване на багера лв  

без ДДС (СО)

Обща
предложена 

стойност 
Крайна оценка 

КО=А+СО

Брой точки

„Си Ем Ел България“ АД JC B  4 СХ 136 600.00 16 876.66 153 476.66 100.00

„Елтрак България“ ЕООД Caterpillar/444F2 145 884.00 12 685.20 158 569.20 96.79
„Тайтън Машинари 
България“ АД C A SE  695ST 157 110.00 13 845.35 170 955.35 89.78
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Участник Предложена Обща стойност 
Крайна оценка КО=А+СО

Средна стойност на числовите 
предложения на останалите 

участници(Х1 +Х2+... Хп)/п,къдетоХ1, 
Х2,...Хп - числови предложения на 

участницитеп-броят на 
предложенията

Процентно 
съотношение на 

средната стойност 
на останалите 
предложения 

спрямо
проверяваното 
предложение(Х- 

У)/Х*100,къдетоХ- 
средна стойност на 

останалите 
предложения Y- 
предложение на 
проверявания 

участник
„Си Ем Ел България“ 
АД 153476.66 164762.28 6.85
„Елтрак България“ 
ЕООД 158569.20 162216.01 2.25
„Тайтън Машинари 
България“ АД 170955.35 156022.93 -9.57

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито 
предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:

1. „Си Ем Ел България" АД, с ЕИК със седалище и адрес на управление:
. представлявано от

2.. „Елтрак България" ЕООД с ЕИК , със седалище и адрес на управление:
федставлявано от
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3. „Тайтън Машинари България” АД с ЕИК
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, със седалище и адрес на управление:
представлявано от

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място „Си Ем Ел България"АД, с ЕИК , със седалище и адрес на управление:

,, представлявано от

Работата на Комисията приключи на ..... 2016 г. в .̂.... ч. с подписване на настоящия Протокол.
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