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П Р О Т О К О Л  №3

На 14.08.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-116/22.05.2020г. комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“ 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2. Станимир Ангелов - Началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община;
3. Пламен Зеленков - Мениджър „Пречистване на питейни води“;
4. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
5. Катя Въртийска - Счетоводител „Възнаграждения на персонала; 
и резервни членове:
6. Радостина Христова - Мениджър „Управление на договори по капиталови проекти“
7. Теменуга Денчовска - Счетоводител „Постъпления от клиенти“;
8. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел“;
9. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
10. Елена Петрова - Юрисконсулт;
11. Петя Иванова - Юрисконсулт;
12. Анна Коновалова -  Юрисконсулт;
13. Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване“;
14. Анна Саланатийска - Старши специалист „Снабдяване“;
15. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
17. Сергей Поборннков - Старши специалист „Снабдяване“;
18. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
19. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
20. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
21. Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване“;
22. Ивайло Колев -  Главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община;
23. Емилия Михайлова - Старши експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община,

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001931 и предмет „Доставка на 
бътерфлай кранове, обратни клапи тип „Бътерфлай“ и бътерфлай кранове с електрическо задвижване“, открита с Решение номер 
СН-79/15.04.2020г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 21.04.2020г. под номер 00435-2020-0022, 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 14.08.2020г. от 10:00 часа, да 
отвори и оповести ценовите предложения на Участниците, чиито документи отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, 
посочени в документацията за участие.

Във връзка с горното на 11.08.2020г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя - 
www.sofivskavoda.bR се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На публичното заседание на Комисията на 14.08.2020г. от 10:00 часа за отваряне на ценовите предложения присъстваха: Мария 
Николова -  Управител на „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД, Григор Недялков -  упълномощен представител на „Васил Василев КВС-3“ 
ЕООД и Боян Димитров - упълномощен представител на „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.

1. „Васил Василев КВС-3“ БООД - Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ на 
Участника. Трима членове от Комисията подписаха гърба на ценовото предложение. Комисията предложи на присъстващите 
представители на другите участници да подпишат ценовото предложение, като те не се възползваха от това си право.

2. „Бн Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри“ 
на Участника. Трима членове от Комисията подписаха гърба на ценовото предложение. Комисията предложи на присъстващите 
представители на другите участници да подпишат ценовото предложение, като г-н Григор Недялков се възползва 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. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и 
на ЗОП.

2. „Ен Ем Джи водии системи“ ДЗЗД - Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на 
възложителя и на ЗОП.

Поради наличието на две допуснати оферти, 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:

Показател П1 - максимален брой точки 70 за Ценова таблица №1;

Показател П2 - максимален брой точки 30 за Ценова таблица №2.

Крайната оценка за всяко предложение се получава като се съберат всички показатели КО=П1+П2. 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.
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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 с най-висока крайна оценка ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на обществената поръчка.

ОЦЕНКА

№ Участник П1
Оценка/
точки

П2
Оценка/
точки

КО

1 „Васил Василев КВС-3“ ЕООД 700935.00 46.44 255803.39 17.74 64.18

2 „Би Ем Джи водни системи“ ДЗЗД 464972.00 70 151275.00 30 100

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

1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №2б, вх. А, ет. 5, ап. 
15, представлявано от Мария Петева Николова -  Водещ член на консорциума.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, бул. „Цариградско шосе“ №164, 
представлявано от Васил Соколов Василев -  Управител.

Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договор за „Доставка на бътерфлай крайове, обратни клапи тип 
„Бътерфлай“ и бътерфлай кранове с електрическо задвижване“ с „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 5, ап. 15, представлявано от Мария Петева Николова -  Водещ член на 
консорциума.

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

Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от 
ЗОП.

Работата на Комисията приключи на .... {LMU1.,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 бътерфлай кранове, обратни клапи тип „Бътерфлай“ и бътерфлай кранове с електрическо задвижване“.
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