
П Р О Т О К О Л

На 02.08.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-748/02.08.2017 г. комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Стефанова - Старши Мениджър „ЛИК" 
и членове:

2. Минка Димитрова -  Супервайзър сектор „Питейни води";
3. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
4. Златка Димитрова - Мениджър „Регулаторно счетоводство";
5. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване"; 

и резервни членове:
1. Христина Бошнакова-Стойкова - Лабораторен специалист „Логистика и статистика";
2. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел";
3. Елена Петрова - Юрисконсулт;
4. Петя Иванова - Юрисконсулт;
5. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
6. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
7. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
8. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
9. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
10. Мира Тенева -  Координатор „Снабдяване";
11.Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
12.Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване".

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер ТТ001651 и предмет 
„Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на йонхроматографска система за едновременен анализ на аниони и 
катиони в отпадъчни води, разработване на метод и обучение за работа с апарата", открита с Решение ДР-376/06.07.2017 г. 
на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 06.07.2017 г. под преписка с номер 00435-2017-0060, да 
отвори представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в Опаковката с офертата в съответствие с изискванията на 
ЗОП, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На заседанието на 02.08.2017 от 10:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), пристъпи към 
отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, съгласно поредността в регистъра, в който са описани офертите при 
подаването им:
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№ 1 2

Дата и час на 
подаване:

на 28.07.2017 г. в 15:34 часа на 01.08.2017 г. в 15:24 часа

Участник- фирма: МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200881220 ACM2 ЕООД, ЕИК 121327440

Седалище и адрес 
на управление:

1303, гр. София, ул. Марко Балабанов 4 1407, гр. София, бул. Черни връх № 152

Тел.: 02 953 40 64 02 859 21 03

Факс: 02 851 91 66 02 958 28 18

Имейл: office®! metroh m. bq office@acm2.com

Представляван от: Александър Иванов Кирилов - Управител 

Бернхард Мозер - Управител

Андон Минков Минков - Управител

Адрес за 
кореспонденция:

1303, гр. София, ул. Марко Балабанов 4 1407, гр. София, бул. Черни връх № 152

На публичното заседание на комисията на 02.08.2017 година в 10:00 часа не присъстваха упълномощени представители на участника 
или други представители.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните опаковки с подадени оферти. При спазване на съответните изисквания, посочени 
в ЗОП и ППЗОП, Комисията извърши следните действия:

1. МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД:

1.1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и провери за отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";
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1.2. Трима от членовете на комисията подписаха всяка страница на техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри".

2. АСМ2 ЕООД:

2.1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и провери за отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";

2.2. Трима от членовете на комисията подписаха всяка страница на техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри".

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

На поредица от закрити заседания, считано от 02.08.2017 г. членовете на комисията разгледаха по същество подадените документи, 
съдържащи се в опаковката с офертата:

1. МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД - Комисията констатира, че представените от участника документи отговарят на изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. АСМ2 ЕООД -  Комисията констатира, че представените от участника документи отговарят на изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След като установи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, комисията разгледа Техническите предложения на участниците:

1. МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД -  Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на 
Възложителя.

2. АСМ2 ЕООД - След извършения преглед на Техническото предложение на участника и на основание чл.104, ал.5 от ЗОП на 
14.08.2017г. комисията изпрати до Участника искане за разяснение по заявени от него данни.

Участникът е представил в срок исканото разяснение. След извършения преглед на допълнителните документи, Комисията 
установи, че представеното от участника Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията реши да се събере на следващо свое заседание на 01.09.2017 от 9:30 ч за отваряне и оповестяване на документите 
представени в Плик „Предлагани ценови параметри" на участниците МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ACM2 ЕООД.

Датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на пликовете „Предлагани ценови параметри" беше обявено от комисията чрез 
публикуване на съобщение в профила на купувача на 29.08.2017 г.
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На публичното заседание на комисията на 01.09.2017 от 9:30 ч. присъстваха следните упълномощени представители на участниците:

1. Велко Луков Карамихов - упълномощен представител на МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД;

2. Христо Стоянов Йорданов - упълномощен представител на АСМ2 ЕООД.

След като членовете на комисията и присъстващите упълномощени представители на участниците се увериха, че пликовете 
„Предлагани ценови параметри" са запечатани, подписани от трима от членовете на комисията и с ненарушена цялост, се пристъпи 
към отварянето им и оповестяването на ценовите предложения по реда на тяхното постъпване, съгласно поредността в регистъра, в 
който са описани офертите при подаването им. Трима от членовете на комисията подписаха гърбовете на ценовите предложения.

След приключване на откритото заседания, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на пликове „Предлагани 
ценови параметри" по офертите на участниците и констатира следното:

1. МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на 
изискванията на Възложителя и на ЗОП.

2. АСМ2 ЕООД е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на изискванията на 
Възложителя и на ЗОП.

Комисията извърши оценка на офертите на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие и на ЗОП, по 
методика за оценка, описана в документацията за участие, по критерии за възлагане „най-ниска цена", както следва:

Участник Предложение на участника Оценка

стойност в клетка „Единична цена" 
в Ценова таблица,

точки

лв. без ДДС

МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД 161 420,00 90,15

АСМ2ЕООД 145 528,00 100
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ДОКЛАД

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

1. АСМ2 ЕООД със седалище и адрес на управление 1407, гр. София, бул. Черни връх № 152, представлявано от Андон Минков 
Минков - Управител.

2. МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД със седалище и адрес на управление 1303, гр. София, ул. Марко Балабанов 4, представлявано от 
Александър Иванов Кирилов - Управител и Бернхард Мозер - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на 
йонхроматографска система за едновременен анализ на аниони и катиони в отпадъчни води, разработване на метод и 
обучение за работа с апарата" с АСМ2 ЕООД със седалище и адрес на управление 1407, гр. София, бул. Черни връх № 152, 
представлявано от Андон Минков Минков - Управител.

Настоящият протокол представлява цялостният и окончателен протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181, ал. 
5 по реда на чл.106 от ЗОП.

Работата на Комисията завърши на 2017 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящи;

Арно В^фто Де Мулиак

Изпълнителен директор , вода" АД
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