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ПРОТОКОЛ №1
На 03.04.2019 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-71/03.04.2019г. комисия в 

състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. _ я специалист „Снабдяване“

и
ЧЛЕНОВЕ:

2.
3.
4.
5.

и резервни членове:
б. щтел „Възнаграждения на персонала“;
7. •ши мениджър „Правен Отдел“;
8. улт;
9. султ;
10. [султ;
11. ниджър „Снабдяване“;
12. пи специалист „Снабдяване“;
13. арши специалист „Снабдяване“;
14. [ециалист „Снабдяване“;
15. ни специалист „Снабдяване“;
16. 1рши специалист „Снабдяване“;
17. циалист „Снабдяване“;
18. сециалист „Снабдяване“;
19. яалист „Снабдяване“;
20. • „Снабдяване“,

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001810 и предмет „Доставка 
на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци“, открита с Решение СН-38/25.02.2019г. на 
Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 27.02.2019г. под номер 00435-2019-0013, да отвори 
представените оферти за участие, да оповести съдържанието им и да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

иджър „Аварии и поддръжка на мрежата“;
цкър „Управление на договори по капиталови проекти“;

водител „Постъпления от клиенти“;
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На публичното заседание на Комисията на 03.04.2019г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете й 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 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

Дата и час на подаване: 01.04.2019г., 11:15ч.
Участник - фирма: „ЛЕМЕКОН" АД, ЕИК 128008057
Тел.: 0478/88 112
Факс: 0478/88 115
Имейл: lemekom/mail.bg

Представлявана от: Христо Георгиев Костов -  Изпълнителен директор и член на Съвета 
на Директорите

Адрес на управление: област Ямбол, гр. Елхово 8700, ул. „Ал. Стамболийски“ № 170
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на единствения Участник и констатира, че същата 

съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 03.04.2019г. Комисията разгледа по същество документите в офертата на 

Участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя.

След извършения преглед на документите в офертата за участие, Комисията установи, че Участникът 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.

Комисията разгледа по същество техническото предложение на участника и установи следното: Участникът „ЛЕМЕКОН" 
АД 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.
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След извършване на гореописаните действия, 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.

Във връзка с горното на 07.05.2019г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на 
Възложителя - www.sofivskavoda.bg се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На публичното заседание на Комисията на 10.05.2019г. от 10:00 часа за отваряне на ценовите предложения не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ на Участника. Трима членове 
от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.

След приключване на откритото заседание, Комисията на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на плик 
„Предлагани ценови параметри“ от офертата на Участника и констатира следното:

Представеното от участника „ЛЕМЕКОН“ АД ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри“ отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовото предложение, поради наличие на 
една допусната ценова оферта.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника, което отговаря на изискванията на документацията за 
участие и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска 
цена“, както следва:

Показател Ш- максимален брой точки 60 за Ценова таблица №1;
Показател Пг- максимален брой точки 30 за Ценова таблица №2;
Показател Пз- максимален брой точки 10 за Ценова таблица №3.
Крайната оценка се получава като се съберат точките по всички показатели КО=П1+П2+Пз. Максималният брой точки на 

КО е 100.
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава, като всички единични цени от съответната 

ценова таблица се съберат. Участникът с най-нисък общ сбор получава максимален брой точки за съответния показател.
Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава, като най-ниския общ сбор се умножи по 

максималният брой точки за съответния показател и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и 
частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Участникът, получил най-висока крайна оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.
Получените резултати от оценката са единствено за целите на оценката.
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ОЦЕНКА

№ Участник IIi Оценка/
точки П2 Оценка/

точки П3 Оценка/
точки КО

1 „ЛЕМЕКОН“ АД 1.24 60 190.01 30 15771.76 10 98.56

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чието 
предложение отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

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

Комисията предлага 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.

Работата на Комисията приключи на .. .-. .. . х.. ' .>/....г.A  OG-AOJ0 с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №1 представлява цялостният и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор, 
разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура с предмет: „Доставка 
на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци“.


