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П Р О Т О К О Л  №2

На 03.10.2016 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-474/30.08.2016 г. комисия в състав: 

1 / ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Колев- Старши мениджър "Транспорт",

и основни членове:

2 /  Елена Петрова- Юрисконсулт,
3 /  Иво Здравков - Транспортен координатор,
4 /  Екатерина Друмева -  Старши бизнес анализатор,
5 /  Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване",

и резервни членове:

1 / Борислав Апостолов -  GPS Координатор,
2 /  Златка Димитрова -  Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство", 
3 /  Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
4 /  Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
5 /  Петър Гаджев - Юрисконсулт,
6 /  Анна Коновалова-Михалева-Юрисконсулт,
7 /  Хари Павлов-Директор „Логистика и доставки",
8 /  Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване",
9 /  Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване",
1 0 / Радостина Стефанова - Старши специалист "Снабдяване",
1 1 / Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
1 2 / Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване",
1 3 / Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
1 4 / Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
1 5 / Мира Тенева-координатор „Снабдяване",
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се събра във връзка с процедура на публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001544 и предмет 
„Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес", открита с Решение ДР-451 от дата 05.08.2016 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на АОП 05.08.2016 г. под номер 00435-2016-0057, да отвори и 
разгледа представените от участника допълнително документи, изискани от комисията в протокол №1 за доказване на съответствието 
на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, да провери съответствието на документите от 
техническото предложение, да отвори и разгледа ценовото предложение, да извърши оценка и класиране.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 17.09.2016 г. комисията изпрати протокол №1 на участника „Балкан Стар Ритейл" ООД в деня 
на публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на сайта на Възложителя - 
www.sofivskavoda.bg.

След изтичане на законовия срок за представяне на допълнителни документи, посочени в протокол N?1 за отстраняване на 
несъответствията п.о документите съгласно чл.^9, ал.2 от ППЗОП, доказращи съответствието^н(а участника с изискванията към личното
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състояние и критериите за подбор, на закрито заседание на 03.10.2016 г. в 10:00 часа комисия в състав Добрин Колев- Старши 
мениджър "Транспорт", Елена Петрова- Юрисконсулт, Иво Здравков - Транспортен координатор, Екатерина Друмева -  Старши бизнес 
анализатор и Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване", извърши преглед на документите.

Комисията направи следните констатации:

> Участникът е представил в законовия срок документи.

> Участникът е представил изисканите в протокол №1 документи, с което комисията счита, че документите отговарят на 
изискванията на възложителя за лично състояние и на критерии за подбор.

С оглед горепосоченото, на същото заседание комисията прегледа техническото предложение и установи, че участникът е представил 
изисканите документи в т.19.7 от инструкциите, които отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията насрочи публично заседание на 07.10.2016 г. от 10:00 ч., да отвори и оповести ценовото предложение на участника- 
„Балкан Стар Ритейл" ООД.

В тази връзка на 04.10.2016 г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача от сайта на 
Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение.

На публичното заседание на 07.10.2016 г. от 10:00 ч. за отваряне на ценовото предложение не присъства участника в процедурата 
или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията в състав: Добрин Колев- Старши мениджър "Транспорт", Елена Петрова- Юрисконсулт, Иво Здравков - Транспортен 
координатор, Екатерина Друмева -  Старши бизнес анализатор и Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване", отвори ценовото 
предложение и го оповести. Трима членове на комисията подписаха гърба на ценовото предложение.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

След приключване на публичната част, на закрито заседание същия ден Комисията прегледа по същество ценовото предложение и 
установи, че ценовото предложение на „Балкан Стар Ритейл" ООД отговаря на изискванията на възложителя.

Поради наличието на една оферта, не е налице основание за проверка на предложението с оглед прилагане на разпоредбата на 
чл.72, ал.1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовото предложение.

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията извърши оценка по критерий „най-ниска цена", съгласно методиката 
заложена в документацията за участие.

ОЦЕНКА

№ Участник Предложение в клетка „Общо" 
от ценова таблица №1

Оценка/точки, 
максимален брой точки 100

1 „Балкан Стар Ритейл" ООД 160 628.8^ 100.00
Участникът, получил най-висока оценка, ще бг&де класиран на рърро място и избран за изпълнител на договора. 
Получените резултати от оценката са ^динсте^о за целите на оце^ка^га,. fL
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С оглед посоченото в протокол №1 и настоящия протокол, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято 
оферта за участие отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

1. „Балкан Стар Ритейл ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район Подуяне, ул. „Резбарска" №5, 
представлявано от Христо Димитров и Кирил Илиев-управители, представляващи дружеството заедно и поотделно.

Комисията предлага на възложителя да подпише договор за „Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес", с 
„Балкан Стар Ритейл" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район Подуяне, ул. „Резбарска" №5, представлявано 
от Христо Димитров и Кирил Илиев-управители, представляващи дружеството заедно и поотделно.

Работата на Комисията завърши на . 'LР..\.IP.:.. . с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

к

ор

"Софийска вода" АД 

Възложител

Дата на утвърждаване на протокола:. /3,. fOJQtfr
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...... ......... ■ ■' 1t/w... .
Добрин Колев ...........Елена Петрова фавков Екатерина

Друмева\


