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На 17.06.2020 година, в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-108/19.05.2020 г. комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване", 
и основни членове:
2/ Добрин Колев - Старши мениджър "Транспорт",
3/ Елена Петрова - Юрисконсулт, 
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1/ Иво Здравков - Транспортен координатор,
2/ Росица Георгиева - Старши счетоводител "Дълготрайни активи",
3/ Борислав Апостолов - СР5 координатор,
4/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
5/ Петя Иванова - Юрисконсулт,
6/ Анелия Петрова - Юрисконсулт,
7/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
8/ Анна Коновалова - Юрисконсулт,
9/ Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор,
10/Свилен Габровски - Директор "Логистика и доставки",
11/Звезделина Борисова - Мениджър "Снабдяване",
12/Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване",
13/Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
14/Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
15/Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
1б/Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване",
17/Анна Салапатииска - Старши специалист „Снабдяване",
18/Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване",

се събра във връзка с публично състезание, по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001880 и предмет „Сервизно 
обслужване на багери Нюготек и Меизоп", открита с Решение СН-62/24.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано 
обявление Ю 967656 в РОП на 24.03.2020 г., под номер 00435-2020-0017, Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация СН-74/10.04.2020 г., да разгледа допълнително представените от участника на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация посочени като непълнота или несъответствие в протокол №1 
от работата на комисията.
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На 09.06.2020 г., в деня на публикуването на протокол №1, комисията изпрати към участника в процедурата протокола с описаните 
констатации от прегледа на представените документите.

Комисията предостави срок от 5 работни дни за отстраняване на констатирани несъответствие или липса на информация и за 
представяне на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участника 
„ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД.

След изтичане на определения срок, на 17.06.2020 г., комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и констатира следното:

1. Участникът „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД е представил в законовия срок допълнителни документи.
След извършения преглед, комисията констатира, че представените в офертата и допълнително представените документи съответстват 
на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

След извършване на описаните по-горе действия комисията разгледа техническото предложение на участника, който отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканите в т. 16.5. - 16.7., вкл., 
от документацията за участие документи, които съответстват на предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията взе решение да отвори и оповести плик Предлагани ценови параметри на публично заседание на 22.06.2020 г. от 10:00 часа. 
Участникът бе информиран за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение, чрез обява, публикувана на 17.06.2020 г. в 
преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - уууууу.5ойУ5кауос1а.Ьд.
На 22.06.2020 г. от 10:00 часа в централния офис на Възложителя, на свое открито заседание, комисията отвори плик „Предлагани 
ценови параметри" от офертата и оповести предложените цени от участника, чийто документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за участие.
На откритото заседание на комисията не присъстваха лица, които съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП имат право да присъстват на отваряне 
на ценови предложения.
Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на участника. Трима членове от 
комисията подписаха гърбовете на ценовото предложение.
След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на Плик „Предлагани ценови 
параметри" от офертата на участника и констатира следното:
1. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД - участникът е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което 
отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП.
Комисията извърши оценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на документацията за участие и на ЗОП, по 
методиката за оценка, описана в документация за участие и по критерий „най-ниска цена", както следва:
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№ Участник П редлож ение  на 
участника  по 

П оказател  П1: 
Ц еново

предлож ение  от 
Ц еновата  таблица  
1, която  е сбор  от 

стойности те  от 
всеки  ред  в колона 

„О бщ а  стойност- 
(Е) Е= А + 0 " от 

Ц енова таблица  
№ 1

О ценка  на 
участника  по 

показател  
П1: Ц еново 

предлож ение, 
с максимален  

брой точки  
95

П редлож ение  на 
участника  по 

П оказател  П2 - 
О тстъпка  в 
проценти  от 

цената  на 
резервните  части 
и консумативи  о т  

каталога  на 
багерите , не 
вклю чени  в 

Ц енова  таблица  
№ 1

О ценка  по 
П оказател  

П2 -
предлож ен  

процен т 
отстъпка , с 
максимален  
брои  точки  

4

П редлож ение  на 
участника  по 

П оказател  ПЗ - 
Цена на

километър , в лева , 
без Д Д С , за 

тр а н сп о р т  на 
мобилната  група 
на Участника  до  

база или обект на 
В ъзлож ителя  на 
тери тор ия та  на 

С толична  общ ина

О ценка  по 
показател  
ПЗ цена на 
километър , 

с
максимален  
брой  точки  

1

К райната  
оценка  (КО) е 

сума о т  
показателите: 

К О = П 1+ П 2+ П З, 
с м аксимален  

брой  точки  100

1. „Е В РО М А РК ЕТ
К Ъ Н С ТРА КШ Ъ Н "
ЕАД

55084 .54 95 10 4 0.49 1 100

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. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСГРАКШЪН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Андрей Ляпчев №51, представлявано 

от Ивайло Радев - Изпълнителен директор и Ивайло Борисов - Председател на Съвета на директорите.
Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Сервизно обслужване на багери ННбготек и 1\1еизоп" с „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784, бул. Андрей Ляпчев №51, представлявано от Ивайло Радев - Изпълнителен директор и Ивайло Борисов - Председател на 
Съвета на директорите. / С  п г  оЛ
Работата на Комисията приключи на и.х.г. .... г. с подписване на настоящия Протокол.
Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 19.05.2020 г. и приключен на 09.06.2020 г. представляват цялостния и 
окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за разглеждане, оценка и класиране на участника, подал оферта 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.

Утвърждава г

Изпълнителе 
Васил Тренев:
Дата: 0 ' I  п
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