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П Р О Т О К О Л  №1
На 15.10.2019 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-266/15.10.2019г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1 . 1
и
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.
и резервни членове:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001863 и предмет „Доставка 
на строителни материали“, открита с Решение СН-235/20.09.2019г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП 
на 20.09.2019г. под номер 00435-2019-0071, с предмет разделен на следните обособени позиции: първа обособена познция - „Доставка 
на бетонови изделия, капаци за ревизионни шахти, тротоарни плочи и тухли“, втора обособена познция - „Доставка на павета“ и трета 
обособена познцня -  „Доставка на цимент“, 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.

На публичното заседание на комисията на 15.10.2019г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъства 
- Упълномощен представител на фирк!а „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД.
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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 от Председателя протокола по 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 яа подаване: 14.10.2019г., 15:35ч. 14.10.2019г., 15:54ч.
Участник - фирма: „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД, ЕИК 201912067 „ГАРАНТСТРОЙ^92“ ЕООД, ЕИК 121235287
Обособена познция 1, 2 и 3 1, 2 и 3
Тел.: 0899099969 02/958 1237
Факс: не е посочен не е посочен
Имейл: office<2;dvakovstu dio.com garant_a{Sabv. bg
Представлявана от: Иван Димов Дяков - Управител Светлана Иванова Мунина -  Управител

Адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, бул. „Мадрид“ № 36, 
ет. 1, ап.2 гр. София 1680, р-н Красно село, ул. Природа № 4

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД - участва за първа обособена позиция - „Доставка на бетонови изделия, капаци за ревизионни шахти, 
тротоарни плочи и тухли“, втора обособена позиция - Доставка на павета“ и трета обособена позиция -  „Доставка на цимент“.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. Трима членове на комисията 
подписаха гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващият 
представител на „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД да подпише гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“, който 
се възползва от правото си и подписа гърба на плик „Предлагани ценови параметри“ за трите обособени позиции.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД -  участва за първа обособена позиция - „Доставка на бетонови изделия, капаци за ревизионни 
шахти, тротоарни плочи и тухли“, втора обособена позиция - „Доставка на павета“ и трета обособена позиция -  „Доставка на цимент“.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. Трима членове на комисията 
подписаха гърба на техническите предложения 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“.

Комисията установи, че има подадени оферти за всички обособени позиции.

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

На поредица от закрити заседания, считано от 15.10.2019г. Комисията разгледа по същество документите в офертите на Участниците 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
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1. „ДЯКОВ СТУДИО“ БООД - Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 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.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ БООД - Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 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 техническите предложения от офертите на допуснатите участници, чиито документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП 
отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите на комисията са както следва:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „ДЯКОВ СТУДИО“ БООД - Участникът е представил изисканите в Инструкциите към участниците документи и същите са в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в Инструкциите към участниците документи и същите са в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „ДЯКОВ СТУДИО“ БООД - Участникът е представил изисканите в Инструкциите към участниците документи и същите са в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ БООД - Участникът е представил изисканите в Инструкциите към участниците документи и същите са в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „ДЯКОВ СТУДИО“ БООД - Участникът е представил изисканите в Инструкциите към участниците документи и същите са в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в Инструкциите към участниците документи и същите са в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 22.11.2019г. от 10:00 ч., да отвори и оповести 
ценовите предложения на допуснатите участници, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя, както 
следва:

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ БООД - за първа, втора и трета обособени позиции.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ БООД - за първа, втора и трета обособени позиции.

Във връзка с горното на 18.11.2019г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя - 
www. sofivskavoda.bg се публикува съобщение за датд^а, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.
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На публичното заседание на Комисията на 22.11.2019г. от 10:00 часа за отваряне на ценовите предложения присъстваха:
- Управител на фирма „Дяков Студио“ ЕООД и - Упълномощен представител на фирма „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД.

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници и ги оповести. Трима членове на комисията подписаха гърба на 
ценовите предложения. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат ценовите предложения и те 
се възползваха от това си право.

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

След приключване на публичната част, на свое закрито заседание Комисията прегледа по същество ценовите предложения и 
установи следното:

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ БООД - Участникът е представил ценови предложения за първа, втора и трета обособени позиции, които 
отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД - Участникът е представил ценови предложения за първа, втора и трета обособени позиции, които 
отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

Поради наличието на две допуснати оферти за първа, втора и трета обособени позиции, 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 пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които 
отговарят 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:

Участниците попълват единичните си цени за обособената позиция, за която участват в Ценовите таблици от Раздел Б: „Цени и 
данни“, приложени в документацията за участие. Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава като всички 
единични цени от Ценовата таблица за съответната обособена позиция се събират.

Участникът с най-нисък общ сбор за съответната обособена позиция ще бъде класиран на първо място и ще бъде избран за 
изпълнител на договора за съответната обособена позиция.

ОЦЕНКА
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на бетонови изделия, капаци за ревизионни шахти, тротоарни плочи и тухли“

№ Участник
Предложение в клетка 

Общ сбор за обособената позиция:

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД 5541.39

2. „ГАРАНТСТРОЙ ^2“ ЕООД 5649.48

КОМИ
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ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на павета“

№ Участник
Предложение в клетка 

Обш сбор за обособената позидия:

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД 255.00

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД 260.36

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на цимент“

№ Участник
Предложение в клетка 

Общ сбор за обособената познцня:

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД 15.00

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД 8.95

С оглед посоченото в настоящия протокол, 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 бетонови изделия, капаци за ревизионни шахти, тротоарни плочи и тухли“

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, бул. „Мадрид“ № 36, ет.1, ап.2, 
представлявано от Иван Димов Дяков -  Управител.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, р-н Красно село, ул. Природа № 4, 
представлявано от Светлана Иванова Мунина -  Управител.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на павета“

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, бул. „Мадрид“ № 36, ет.1, ап.2, 
представлявано от Иван Димов Дяков -  Управител.

2. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, р-н Красно село, ул. Природа № 4, 
представлявано от Светлана Иванова Мунина -  Управител.

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на цимент“

1. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, р-н Красно село, ул. Природа Na 4, 
представлявано от Светлана Иванова Мунина -  Управител.

2. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, бул. „Мадрид“ № 36, ет.1, ап.2, 
представлявано от Иван Димов Дяков^ Управител.
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Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договор за „Доставка на строителни материали“, както следва:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на бетонови изделия, капаци за ревизионни шахти, тротоарни плочи и тухли“

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, бул. „Мадрид“ № 36, ет.1, ап.2, 
представлявано от Иван Димов Дяков -  Управител.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на павета“

1. „ДЯКОВ СТУДИО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, бул. „Мадрид“ № 36, ет.1, ап.2, 
представлявано от Иван Димов Дяков -  Управител.

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на цимент“

1. „ГАРАНТСТРОЙ 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, р-н Красно село, ул. Природа № 4, 
представлявано от Светлана Иванова Мунина -  Управител.

/G  //Работата на Комисията приключи на . л .т. Л7?г. Л ........ г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №1 представлява цялостния и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор, 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 Закона за обществените поръчки.

Утвърждавам настоящия протокол:

Васил tjonrteoB Трейев

Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД
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