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П Р О Т О К О Л  №1

На 27.09.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-866/27.09.2017 г. комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Димитров - Главен инженер Е и П 
и членове:
2. Стефка Тодорова - Старши мениджър „Канализационни услуги";
3. Петя Иванова - Юрисконсулт
4. Златка Димитрова - Мениджър „Регулаторно счетоводство";
5. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Станислав Станев - Директор Е и П
2. Марио Муташки - Мениджър „Електро и механоподдръжка" - Юг;
3. Желяз Рангелов - Заместник директор „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води"
4. Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори";
5. Петя Звезданова - Специалист „Контрол на капиталови разходи";
6. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел";
7. Елена Петрова - Юрисконсулт;
8. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
9. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
10. Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
11. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
12. Камелия Георгиева - Старши специалист "Снабдяване";
13. Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
14. Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
15. Мира Тенева - Координатор Снабдяване;
16. Звезделина Борисова - Старши специалист Снабдяване;
17. Марияна Братованова - Старши специалист Снабдяване.

се събра, във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер ТТ001670 и предмет 
„Доставка на PVC и РР тръби, фасонни части и арматура", открита с Решение ДР-770/14.08.2017 г. на Възложителя „Софийска 
вода” АД, публикувано обявление в РОП на 14.08.2017 г. под номер 00435-2017-0069, Решение ДР-794/28.08.2017 г. за одобряване 
на обявление за изменение и удължен срок за подаване на оферти, публикувано в РОП под ID номер 802738, Решение ДР- 
877/29.09.2017 г. за одобряване на удължен срок за подаване на оферти в частта за трета обособена позиция, публикувано в РОП 
под ID номер 807532 и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, да отвори представените оферти-да оповести
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съдържанието им и да провери наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за съответната 
обособена позиция, да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители.

Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи протокола чл.48, ал.б от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за 
участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра, в който са описани офертите при подаването им:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 26.09.2017 г. в 13:39 часа на 26.09.2017 г. в 16:11 часа

Участник-фирма: „ЖОЗИ 2009" ЕООД
ЕИК 200621870

„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" 
ЕООД

ЕИК 130923806
Обособена позиция 1 и 4 1, 2, и 5
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1220, ул. Илиянско шосе № 8 гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1

Тел.: 0896 683 517 02/958 17 46; 958 17 48
Факс: 02/419 38 66 02/958 30 22

Имейл: zoD@iozitrade.ba
officeO iozitrade.ba

office (aialiaxis-ui.ba

Представляван от: Георги Георгиев - Управител
Стефан Минков - Управител 
Райнхолд Майер - Управител 
Начин на представляване: поотделно

Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1111, ул. Живко Николов № 29
31, ет. 4, ап. 15 гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, ет. 1

1. „ЖОЗИ 2009" ЕООД, участва за:

Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация.

Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи за пренос на студена и торрр питей^вода. ^
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Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и констатира 
наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри" за съответните обособени позиции, след което 
Комисията извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническите предложения и пликове „Предлагани ценови параметри" за съответните 
обособени позиции.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД, участва за:

Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация.

Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и констатира 
наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри" за съответните обособени позиции, след което 
Комисията извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническите предложения и пликове „Предлагани ценови параметри" за съответните 
обособени позиции.

Комисията установи, че за Трета обособена позиция: Доставка на PVC-C химико-устойчиви тръби, фасонни части и 
спирателна арматура, предназначени за изграждане на напорни системи за изградени инсталации NIBCO собственост на 
Възложителя, няма подадени оферти, съобразно което предложи на възложителя да прекрати процедурата в частта за 
посочената обособена позиция на основание чл.110, ал.1, т.1 - не е подадена нито една оферта.

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията. .

На поредица от закрити заседания, членовете на комисията разгледаха по същество подадените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. „ЖОЗИ 2009" ЕООД

След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи, че предложението отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД

КОМИСИЯ
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След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи, че предложението отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

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. „ЖОЗИ 2009" ЕООД

За Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация.

Съгласно т. 16.5.5. и т. 16.5.5.1. от Инструкциите към участниците Участникът представя Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката с пълно описание на техническите характеристики на всяка стока от Ценовите таблици за съответната обособена позиция. 
за които Участникът участва в процедурата, като в техническото предложение на Участника следва да бъдат посочени производителя 
и модела (каталожния номер) на съответните стоки.

Комисията констатира, че в техническото предложение подадено от участника „ЖОЗИ 2009" ЕООД е представена Таблица 1 за 
обособена позиция 1, в която е предоставено пълно описание на техническите характеристики, с посочване на производителя и 
модела (каталожния номер) на стоките от Ценова таблица 1 за обособена позиция 1, но в техническото предложение на участника не 
е представено пълно описание на техническите характеристики, с посочване на производителя и модела (каталожния номер) за 
стоките от Ценова таблица 2 за обособена позиция 1.

За Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода:

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

С оглед горното, комисията ще предложи на Възложителя да отстрани от участие участника „ЖОЗИ 2009" ЕООД за Първа 
обособена позиция на основание чл.107, т.2, буква а) от ЗОП, тъй като участникът не е представил оферта отговаряща 
на предварително обявените условия на поръчката.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД

За Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация:

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

За Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи:

Комисията констатира, че Техническото пре^лржение на участника отгрвефя на изискванията на Възложителя.
КОМИСИЯ
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За Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи:

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 03.11.2017 от 10:00 ч за отваряне и оповестяване 
на документите представени в Плик „Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито технически предложения отговарят на 
изискванията на възложителя:

1. „ЖОЗИ 2009" ЕООД

За Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД

За Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация.

За Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

За Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

В тази връзка на 31.10.2017 г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача от сайта на 
Възложителя - www.sofivskavoda.ba. съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На публичното заседание на комисията на 03.11.2017 от 10:00 ч. присъстваха следните упълномощени представители на 
участниците:

1. Александър Георгиев Владов - упълномощен представител на „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД

2. Марияна Гошева Маринова - упълномощен представител на „ЖОЗИ 2009" ЕООД

Комисията отвори и оповести ценовите предложения на участниците и трима членове на комисията ги подписаха на гърба. Комисията 
предложи, а представителите на участниците отказаха да подпишат ценовите предложения.

С извършване на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

След приключване на публичната част, на закрити заседания, считано от 03.11.2017 комисията прегледа по същество ценовите 
предложения и установи следното:

\

КОМИСИЯ
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1. За Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация.

Ценовото предложение на участника „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД за обособената позиция отговаря на 
изискванията на възложителя.

2. За Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, 
предназначени за изграждане на напорни системи.

Ценовото предложение на участника „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД за обособената позиция отговаря на 
изискванията на възложителя.

3. За Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода.

Ценовото предложение на участника „ЖОЗИ 2009" ЕООД за обособената позиция отговаря на изискванията на възложителя.

4. За Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, 
предназначени за изграждане на напорни системи.

Ценовото предложение на участника „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД за обособената позиция отговаря на 
изискванията на възложителя.

Поради наличието на една допусната оферта за обособени позиции 1, 2, 4 и 5, не е налице основание за проверка на 
предложенията с оглед прилагане на разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовите 
предложения.

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията извърши оценка по критерий за възлагане на поръчката „най-ниска 
цена" за съответната обособена позиция, съгласно методиката заложена в документацията за участие:

Оценка на предложенията подадени за обособена позиция 1

Показател П2 с максимален брой точки 70 за Ценова таблица №1. Участниците попълват единичните си цени в Ценова таблица 
№1 от Раздел Б: „Цени и данни", приложена в документацията за участие.

Методика за оценка по Пх за Ценова таблица №1: Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава 
като всички единични цени се събират в клетка „Общо". Участникът с най-нисък общ сбор получава 70 точки. Оценката на всеки от 
останалите допуснати участници се получава като най-ниския общ сбор се умножи по 70 точки и резултатът се раздели на 
предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Показател П2 с максимален брой точки 30 за Ценова таблица №2. Участниците попълват единичните си цени в Ценова таблица 
№2 от Раздел Б: „Цени и данни", приложен; ‘ е.

КОМИСИЯ
Заличена информация по ЗЗЛД
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Методика за оценка по П2 за Ценова таблица №2: Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава 
като всички единични цени се събират в клетка „Общо". Участникът с най-нисък общ сбор получава 30 точки. Оценката на всеки от 
останалите допуснати участници се получава като най-ниския общ сбор се умножи по 30 точки и резултатът се раздели на 
предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Крайната оценка на предложенията К0 се получава по формулата: К0 =П1+П2- Максималният брой точки на К0 е 100. 
Участникът, получил най-висока крайна оценка за обособената позиция, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на 
договора.

Оценка на предложенията подадени за обособена позиция 2, 3, 4 и 5

Участниците попълват единичните си цени в Ценовата таблица за съответната обособена позиция от Раздел Б: „Цени и данни", 
приложена в документацията за участие.

Методика за оценка: Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава като всички единични цени се 
събират в клетка „Общо". Участникът с най-нисък общ сбор получава 100 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати 
участници се получава като най-ниския общ сбор се умножи по 100 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния 
участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Участникът, получил най-висока оценка за съответната обособена позиция, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител 
на договора.

ОЦЕНКА

Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация

Участник

Предложена цена 
„Общо"

в Ценова таблица 1 
в лева без ДДС

Оценка по П2 
точки

Предложена цена 
„Общо"

в Ценова таблица 2 
в лева без ДДС

Оценка по П2 
точки

Крайна оценка 
Ко=П1+П2 

точки

„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС 
ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД 142,00 70 926,00 30 100

КОМИСИЯ

у/ „ \

Веселин Димитров Гирлетова- Петя анова Златка Димитрова
.......... —

Елена Петкова
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Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени 
за изграждане на напорни системи.

Участник
Предложена цена „Общо" 

в Ценова таблица 
в лева без ДДС

Оценка
точки

„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД 
ИНДЪСТРИ" ЕООД 2731,90 100

Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода.

Участник
Предложена цена „Общо" 

в Ценова таблица 
в лева без ДДС

Оценка
точки

„ЖОЗИ 2009" ЕООД 2 355,23 100

Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

Участник
Предложена цена „Общо" 

в Ценова таблица 
в лева без ДДС

Оценка
точки

„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД 
ИНДЪСТРИ" ЕООД 4414,10 100

КОМИСИЯ

/
Веселин^Димитров

/ f / i А

Заличена информация по ЗЗЛД
/ ' V / ! .. -vv.... ........

C/Мария Ширттетова Петя Иванова
...... *...../■ ......

Златка Димитрова
..........

Елена П||еткова



9

I. Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито 
оферти за участие отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

За Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация.

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, 
ет. 1, представлявано от Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.

За Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, 
ет. 1, представлявано от Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.

За Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода.

1. „ЖОЗИ 2009" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. Илиянско шосе № 8, представлявано от Георги 
Георгиев - Управител.

За Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26, 
ет. 1, представлявано от Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.

II. Комисията предлага на възложителя да подпише договор със следните участници за съответните обособени

За Първа обособена позиция: Доставка на PVC тръби и фасонни части за безнапорна канализация.

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД, ЕИК 130923806 със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. 
Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.

позиции:

КОМИСИЯ
Заличена информация по ЗЗЛД

за Петя И&а нова Златка Димитрова Ет :Ткова
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За Втора обособена позиция: Доставка на PVC-U химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД, ЕИК 130923806 със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. 
Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители,

За Четвърта обособена позиция: Доставка на РРг тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на 
напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода.

1. „ЖОЗИ 2009" ЕООД, ЕИК 200621870 със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. Илиянско шосе № 8, 
представлявано от Георги Георгиев - Управител.

За Пета обособена позиция: Доставка на РР-Н химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи.

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД, ЕИК 130923806 със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. 
Мила Родина № 26, ет. 1, представлявано от Стефан Минков и Райнхолд Майер - Управители.

Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие участника „ЖОЗИ 2009" ЕООД за Първа обособена позиция на 
основание чл.107, т.2, буква а) от ЗОП, тъй като участникът не е представил оферта отговаряща на предварително 
обявените условия на поръчката.

Комисията предлага на Възложителя на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП да прекрати процедурата в частта за Трета обособена 
позиция: Доставка на PVC-C химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за 
изграждане на напорни системи за изградени инсталации NIBCO собственост на Възложителя, тъй като не е подадена 
нито една оферта.

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 ...... подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия npo ij^ ^ r^ ^ ^ ^

.................... - / ^   Ш(соф ^ ад
Арно Валто^Д^Мулиак  ̂ V —У J/
Изн^ляите^ген директор на "Соф^^екавода" АД ^

КОМИСИЯ
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