
ДОКЛАД
От работата на комисия, назначена със Заповед СН-71/03.04.2019г. 

във връзка с провеждането на обществена поръчка с номер ТТ001810 и 
предмет „Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени 
уплътнения н фланци“, открита с Решение СН-38/25.02.2019г.

Резултати от работата на комисията:
I. Комисията започна своята работа на 03.04.2019 година в 10:00 ч. в 

следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. циалист „Снабдяване“ 

и
ЧЛЕНОВЕ:

2. 1ениджър „Аварии и поддръжка на мрежата“;
3. Мениджър „Управление на договори по

4.
5. ------------- ..

и резервни членове:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

:улт;
_ _етоводител „Постъпления от клиенти“;

юдител „Възнаграждения на персонала“;
арши мениджър „Правен Отдел“;
нсулт;
онсулт;
онсулт;
Мениджър „Снабдяване“;
1рши специалист „Снабдяване“;
Зтарши специалист „Снабдяване“; 
специалист „Снабдяване“;
1рши специалист „Снабдяване“;
!тарши специалист „Снабдяване“; 
пециалист „Снабдяване“; 
специалист „Снабдяване“; 
щиалист „Снабдяване“; 
х>р „Снабдяване“.

II. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на 
комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и 
чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП. (приложени към доклада).

III. Комисията получи от Председателя следните оферти, придружени от 
Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

1. „ЛЕМЕКОН“ АД.
IV. Получените оферти бяха отворени на публично заседание, като работата 
на комисията е отразена в Протокол № 1/20.12.2018г.

V. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и установи следното:

1. Участникът „ЛЕМЕКОН“ АД е представил изискуемите от възложителя 
документи по чл. 39, ал. 2 от в съответствие с поставените в обявлението за 
обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите 
отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

VI. Комисията извърши оценка на техническото предложение на 
единственият участник, както следва (и съгласно приложен Протокол №1):
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1. „ЛЕМЕКОН“ АД -  Участникът е представил изисканите в чл. 18.5 от 
Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

VII. Комисията насрочи публично заседание на 10.05.2019г. от 10:00 часа, да 
отвори и оповести ценовото предложение на Участника, чийто документи 
отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

VIII. Работата на комисията по отварянето на ценовите предложения е 
отразена в Протокол №1 (приложен към доклада).

IX. На база на обявените ценови предложения на участника и след 
извършената оценка на техническото предложение, комисията класира 
единственият участник, чиято оферта за участие отговаря на обявените от 
Възложителя изисквания и на ЗОП, като оценката на офертата е отразена в 
Протокол №1 (приложение към доклада) и съобразно посоченото в него, 
класирането е както следва:

1. „ЛЕМЕКОН" АД, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, гр. 
Елхово 8700, ул. „Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Христо Георгиев 
Костов - Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите.

Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договор за 
„Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и 
фланци“, както следва:

1. „ЛЕМЕКОН" АД, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, гр. 
Елхово 8700, ул. „Ал. Стамболийски“ № 170, представлявано от Христо Георгиев 
Костов - Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите.

X. Приложения:

1. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП
2. Протокол № 1

Подписи на-ЧАеновете на комисията:

Утвърдил:
71

Васил Борисов Тренев

Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД 

Дата:. . SM/fdf
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