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" С о ф и й с к а  в о д а "  АД,  С о ф и я  
П Р О Т О К О Л  №1

На 17.06.2020 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-141/17.06.2020 г. комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Зангов -  Старши специалист Снабдяване, 
и основни членове:
2/ Никола Неделчев - Старши мениджър Електромеханична поддръжка,
3/ Анна Коновалова - Юрисконсулт, 
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1/ Веселин Димитров - Директор Експлоатация и поддръжка,
2/ Мария Ширлетова - Мениджър Управление и контрол на договори,
3/ Огнян Тричков - Мениджър Електро и механоподдръжка - Север,
4/ Росица Георгиева - Старши счетоводител Дълготрайни активи,
5/ Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор,
6/ Маргарита Лазарова -  Старши мениджър Правен отдел,
7/ Петя Иванова - Юрисконсулт,
8/ Елена Петрова -  Юрисконсулт,
9/ Анелия Петрова - Юрисконсулт,
10/Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
11/Свилен Габровски - Директор Логистика и доставки,
12/Звезделина Борисова - Мениджър Снабдяване,
13/Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване,
14/Николета Тричкова -  Старши специалист Снабдяване,
15/Сергей Поборников - Старши специалист Снабдяване,
16/Елена Петкова - Старши специалист Снабдяване,
17/Марияна Братованова - Старши специалист Снабдяване,
18/Грета Събева - Старши специалист Снабдяване,
19/Кристина Донева - Старши специалист Снабдяване,
20/Илияна Горелска - Координатор Снабдяване,

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001920 и предмет „Сервизна 
поддръжка на въздуходувки 511Е2ЕЯ, тип АВ5 Н5Т 40", открита с Решение СН-119/26.05.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, 
публикувано обявление Ю 978784 в РОП на 26.05.2020 г., под номер 00435-2020-0030 да отвори представените оферти и да оповести 
документите, съдържащи се в Опаковките с офертите, в съответствие с изискванията на ЗОП.
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Комисията, назначена от Възложителя, след получаване на списъка на участниците подали оферти за участие в процедурата и 
протокол по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

№ 1
Дата и час на подаване: 16.06.2020 г., 10:15 ч.
Участник- фирма: „Старт Инженеринг" А Д , ЕИК 030217255
Адрес за кореспонденция: гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3
Тел.: 02 9360373
Факс: 02 9310768
И-мейл: оГПсе^зЬа |1епа.сот

Представлявана от: С т о и л  С т о и л о в  - Председател на Съвета на 
директорите и Представляващ

Адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участника или други представители.

При спазване на съответните изисквания, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), комисията извърши следните действия:

1. „Старт Инженеринг" АД:

1.1. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";

1.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

С това, публичната част от заседанието на комисията, приключи.

На поредица от закрити заседания, считано от 17.06.2020 г., комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
опаковката с офертата:

1. „Старт Инженеринг" АД - 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. „Старт Инженеринг" АД - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканите в т. 16.5. -  16.8., вкл. от 
документацията за участие документи, които съответстват на предварително обявените от Възложителя условия.
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Комисията взе решение да отвори и оповести плик Предлагани ценови параметри на публично заседание на 23.06.2020 г. от 10:00 
часа.
Участникът бе информиран за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение, чрез обява, публикувана на 18.06.2020 г. в 
преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - уууууу.зоЯузкаУосю.Ьд.
На 23.06.2020 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. „Старт Инженеринг" АД - 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:________ __
№ Участник Предложение на 

участника по 
Показател по 

Ценова таблица 1, 
която се образува от 
сбора на единичните 

цени, посочени в 
клетка „Общо"

Оценка на 
участника по 
Показател по 

Ценова 
таблица 1, с 
максимален 

брой точки 30

Предложение 
на участника 
по Показател 

по Ценова 
таблица 2

Оценка по 
Показател 
по Ценова 

таблица 2, с 
максимален 
брои точки 

40

Предложение на 
участника по 

Показател по Ценова 
таблица 3, която се 

образува от сбора на 
единичните цени, 
посочени в клетка 

„Общо"

Оценка на 
участника по 
Показател по 

Ценова 
таблица 3, с 
максимален 

брой точки 30

Оценка Ц овщ а, 

получена от сбора 
на оценките 
(точки) на 
изброените 

показатели,с 
максимален брой 

точки 100
1. „Старт

Инженеринг"
АД

600.00 30 10240.00 40 650.00 30 100

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. „Старт Инженеринг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3, представлявано от Стоил 

Стоилов - Председател на Съвета на директорите и Представляващ.
Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Сервизна поддръжка на въздуходувки 51Л.2ЕК, тип АВ5 НБТ 40" със „Старт Инженеринг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1220, ул. „Локомотив" №3, представлявано от Стоил Стоилов -  Председател на Съвета на директорите и Представляващ.
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Работата на Комисията приключи на УУ .......................г. с подписване на настоящия Протокол.
Настоящият документ представлява цялостния и окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за разглеждане, 
оценка и класиране на участника, подал оферта за участие в процедурата и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно 
чл. 181, ал. 5 по реда на чд*"1^6 от Закона за обществените поръчки.

Утвърждавам пр<

Изпълнителен Д|1 
Васил Тренев: 
Дата:
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