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П Р О Т О К О Л  №3

На 21.08.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-115/20.05.2020г. комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Николета Трнчкова - Старши специалист „Снабдяване“ 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2. Борис Ангелов - Старши мениджър „Аварии и поддръжка на мрежата“;
3. Петя Иванова - Юрисконсулт 
и резервни членове:
4. Радостина Христова - Мениджър „Управление на договори по капиталови проекти“;
5. Гинка Георгиева - Счетоводител „Подотчетни лица“;
6. Теменуга Денчовска - Счетоводител „Постъпления от клиенти“;
7. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел“;
8. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
9. Елена Петрова - Юрисконсулт;
10. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
11. Анна Коновалова -  Юрисконсулт;
12. Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване“;
13. Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване“;
14. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“;
15. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
17. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
18. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
19. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
20. Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване“,

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001902 и предмет „Доставка на аварнйнн 
скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, 
РЕ и етернит, жиба за връзка на РЕ тръби, преходни жнба /етерннт-РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения п 
фланци“, открита с Решение номер СН-45/10.03.2020г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 
13.03.2020г. под номер 00435-2020-0012, с предмет разделен на следните обособени позиции: първа обособена позиция - „Доставка на 
аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм“, втора обособена позиция - „Доставка на универсални жиба за 
връзка с ДЧ (дуктилен чу1ун), стомана, PVC, РЕ и етернит. Жиба за връзка на РЕ тръби“, трета обособена позиция - „Доставка на 
преходни жиба /Етернит-РЕ“ и четвърта обособена позиция - „Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и 
фланци“, да отвори и оповести ценовите предложения на участниците, чиито документи отговарят на изискванията на ЗОП и на 
възложителя, посочени в документацията за участие.
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След извършване на действията описани в Протокол №2, Комисията насрочи публично заседание на 21.08.2020г. от 10:00 часа, да 
отвори и оповести ценовите предложения на Участника „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, чийто документи отговарят 
на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в документацията за участие.

Във връзка с горното на 18.08.2020г., 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 21.08.2020г. 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.

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД - Участникът участва първа и втора обособени позиции.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ за първа обособена позиция на участника. 
Трима членове от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.

Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ за втора обособена позиция на участника. 
Трима членове от Комисията подписаха гърба на ценовите предложения.

След приключване на публичната част, на свое закрито заседание Комисията прегледа по същество ценовите предложения и 
установи, че за обособените позиции за които участва, Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на 
възложителя и на ЗОП.

Поради наличието на една допусната оферта за всяка обособена позиция, 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.

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 в Ценовите таблици от Раздел Б: „Цени и данни“, приложени в документацията за участие. 
Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник за съответната обособена позиция се получава, като всички единични цени 
от съответната 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.

Показател Ш- максимален брой точки 60 за Ценова таблица №1;
Показател 1Ь- максимален брой точки 30 за Ценова таблица №2;
Показател Пз- максимален брой точки 10 за Ценова таблица №3

Крайната оценка за всяка обособена позиция се получава като се съберат точките по всички показатели, отнасящи се за 
позицията: Ко=Ш+П2+Пз. Максималният брой точки на Ко е 100.

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

ОЦЕНКА

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на аварийна скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм“

№ Участник Ш
Оценка/
точки

п2
Оценка/
точки

Пз
Оценка/
точки

КО

1 „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД 
ИНДЪСТРИ“ ЕООД 215.60 60 297.80 30 14080.00 10 100

ОЦЕНКА

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктиден чугун), стомана, FVC, РЕ и 
етернит. Жиба за връзка на РЕ тръби“

№ Участник Ш
Оценка/
точки

П2
Оценка/
точки

Пз
Оценка/
точки

КО

1 „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД 
ИНДЪСТРИ“ ЕООД 108.10 60 125.30 30 11610.00 10 100

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиито предложения отговарят на 
обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грнпиращ механизъм“
1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, 

вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктиден чугун), стомана, PVC, РЕ н 
етернит. Жиба за връзка на РЕ тръби“

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, 
вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.

Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договор за „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с 
грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктнден чугун), стомана, PVC, РЕ н етерннт, жиба за връзка на РЕ 
тръби, преходни жиба /етерннт-РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилкп. гумени уплътнения и фланди“, както следва:
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ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм“
1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС БНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, 

вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка на универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, РЕ и 
етернит. Жиба за връзка на РЕ тръби“

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, 
вх. А, ет. 1, представлявано от Стефан Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители.

На база констатациите си, отразени в Протокол №2, Комисията предлага на Възложителя:

Участникът „ЛЕМЕКОН“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата за трета и четвърта обособени позиции, на основание 
чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Съгласно посоченото по-горе, Комисията предлага на възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП, 
да прекрати процедурата по отношение на: трета обособена позиция -  „Доставка на преходни жиба /Етернит-РЕ“ и четвърта 
обособена позиция -  „Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци“, тъй като получените оферти не 
отговарят на условията за представяне или са неподходящи.

Работата на Комисията приключи на г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №3, заедно с протокол №1 и протокол №2, представляват 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 аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен 
чугун), стомана, PVC, РЕ и етернит, жиба за връзка на РЕ тръби, преходни жиба /етернит-PE/, болтове, гайки, шайби, шпилки, 
гумени уплътнения и фланци“.
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