
П Р О Т О К О Л
51011/IK-4571

На, 07.07.2020 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН- 155/07.07.2020 г. комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
2. Георги Бабачков -  Ръководител звено "Механоподдръжка";
3. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";

и резервни членове:

Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
Марияна Братованова - Старши специалист "Снабдяване";
Елена Петкова - Старши специалист "Снабдяване";
Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
Кристина Донева-Старши специалист „Снабдяване";
Грета Събева -  Старши специалист „Снабдяване"
Свилен Габровки - Директор „Логистика и доставки";
Звезделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване";
Анна Коновалова -  Юрисконсулт;
Гинка Георгиева -  Счетоводител Подотчетни лица;
Никола Неделчев- Старши мениджър ЕМП;
Веселин Димитров - Директор Експлоатация и поддръжка;

се събра във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
номер на обявата 51011/IK-4571 и предмет „Доставка на крепежни елементи" публикувана обява на 12.06.2020г. и удължена на 
29.0б.2020г., за да отвори, обяви, разгледа и оцени подадените оферти в съответствие с изискванията на Обявата.

Комисията получи от председателя списък на участниците, подали оферти за участие и пристъпи към отваряне и преглед на 
подадените оферти, по реда на постъпването им.
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Участник- фирма: „Галди" ООД 
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ИТТ България ЕООД 
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На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.
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Комисията отвори подадените оферти за участие при спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 97 ал.З от ППЗОП.

На закрити заседания на комисията, проведени считано от 07.07.2020г. комисията разгледа по същество документите, съдържащи 
се в офертите на участника, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други изисквания, поставени от 
възложителя.

1. След прегледа на подадените документи на Гауди ООД, Комисията констатира, че участникът „Гауди ООД НЕ отговаря на 
изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата на участника няма да бъде оценена поради следните мотиви:

1.1. Участникът е предложил цени в лв. без ДДС до четвъртия знак след десетичната запетая. Съгласно т. 3.9. от обявата 
„Всички оферирани от Участника в Ценовите таблици цени, трябва да се представят в български лева, без вкл. ДДС и 
закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая."

1.2. Участникът е представил множество документи на чужд език без превод на български език. Съгласно т. 1.4 от обявата 
„Документи от предложението на Участника, които са на чужд език, се прилагат заедно със заверен от Участника превод 
на български език.".

1.3. Участника не е представил съгласно т.3.8 от обявата „Сертификат за качество на всяка една група материали, посочени в 
Ценовата таблица."

Комисията предлага на Възложителя участника „Галди" ООД да бъде отстранен от участие в обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 51011/IK-4571 и предмет „Доставка на 
крепежни елементи" на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, след като е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия в обявата и не е изпълнил друго условие в документацията.

2. Комисията констатира, че участникът "ИТТ България" ЕООД отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата 
на участника ще бъде оценена.

Комисията извърши оценка на офертата, съответстващи на определените в обявата условия, както следва:
ОЦЕНКА

Участник

Оценяваното ценово предложение 
предложена от таблица „Ценово 
предложение" сбора на всички 

единични цени лева без ДДС"

Получен брой точки максимум 
100

„ИТТ България"
EOO/L 388,05 100,00
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Въз основа на извършената оценка комисията предлагат на Възложителя класиране на лицата подали оферта 
съответстваща на определените в Обявата условия, както следва:

1. ИТТ България ЕООД;

Комисията предлага на Възложителя да избере "ИТТ България" ЕООД с ЕИК 123115379 за изпълнител и да сключи договор по 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 51011/IK-4571 и 
предмет „Доставка на крепежни елементи

Комисия:

Иван Къчев

ия протокол:

ВасиТренев  
I Изпълнителен ,директор

Работата на комисията приключи на
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Заличените данни са на основание ЗЗЛД и директива на ЕС






