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     “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД 
 

 

 

 

                            Утвърдил :Управител  

инж. Георги Владов 

подпис * 

 

 

 Окончателен протокол   

Съставен на основание  чл. 181, ал.4  от ЗОП 

 

От дейността на комисиятa , назначена със Заповед  №  Р 81/27.04.2017 г. за 

разглеждане , оценка и класиране на подадените оферти  в обществена поръчка – 

публично състезание    с предмет Доставка на   PVC тръби за водоснабдяване и 

канализация   “, обособена в  две   самостоятелни позиции  ,както следва  

За ОП1 –   Доставка на муфирани напорни PVC- О тръби за водоснабдяване 

За  ОП2  -  Доставка на PVC тръби за канализация  ,     открита с  Решение №  Р 63 

от 29.03.2017 г , публикувано обявление в РОП  781734/  Е – 31-00- 0109079/ 

04.04.2017 г. 

         

Състав на комисията: 

Председател : 

1. инж. Илко Кирилов  Илиев  ,  на длъжност Ръководител ПТО  ,  инженер  В и К. 

и членове : 

2.Снежана Илиева Бадева ,  на длъжност ,Експерт Маркетинг , икономист 

3.Габриела Малинова Лилкова , на длъжност  Юрисконсулт , магистър по право 

 

На дата На дата  28.04.2017 г. от 09:30 ч. в административната зала на 

дружеството, назначената комисия проведе публично заседание на основание чл. 

54 , ал.2 ППЗОП 

Няма присъствали участници в процедурата , както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

В посоченият срок -   17 часа на   22 март   2017 г.  e   подаденa  една      опаковка  

от следнита фирма , записана  по реда на  подаването  във входящият регистър на 

Възложителя :   
 

Вх. № в Регисъра на ОП Наименование на 

участника 

дата час 

1-01-763 Ейч Ти Ай България 

ЕООД 

26.04.2017г. 09.05  
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Комисията започна   своята работа след като  председателя и всички нейни 

членове подписаха   декларация по чл. 103, ал.2  от ЗОП .Обществената поръчка   е 

разделена на  две  обособени позиции.  

  Комисията  отвори   представените документи  поставени в  запечатана 

непрозрачна опаковка  : 

1.“ Ейч Ти Ай България   ”  ЕООД  със седалище и адрес на управление : 

1532 с. Казичене  , област София , ул. „ Трети март „ № 22.   Подадена е оферта с 

входящ  № 01-763/ 26.04.2017 г .   

Председателят на комисията отвори офертата и оповести съдържанието и. 

Подадената оферта е за обособена позиция 1 – Доставка на муфирани 

напорни PVC- О тръби за водоснабдяване.  Офертата  съдържа документите по чл. 

39 ал. 2 и ал.3  от ППЗОП и  опис на представените документи , а именно : 

1.Попълнен образец на единен европейски документ за обществени поръчки 

, включващ  информация  за личното  състояние на участника и попълнена 

информация  свързана с критериите за подбор. 

2.Представено  техническо предложение за обособена позиция 1 – ва    

включващо : 

- предложение за изпълнение на поръчката  в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя; 

-  декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

-  декларация за срока на валидност на офертата; 

-  декларация  по чл. 39 , ал.3 , буква Д  от ППЗОП; 

-  каталози  с пълни каталожни данни,  съдържащи описание на стоките – предмет 

на  обществената  поръчка , които ще се доставят, посочен е и   уебсайт на 

производителя, за сравнение на каталожните данни ; 

- предложени  от участника срок на отложено плащане;  срок на  редовна  и бърза 

доставка; 

- декларация за приемане условията на обществената поръчка ; 

- декларация по смисъла на чл. 44 от ЗОП ; 

- Декларация по чл.3, т.8  от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС . 

3.Представено е ценово предложение в отделен запечатан плик с надпис 

Предлагани ценови параметри  по обособена позиция 1 –ва . 

Председателят и членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника  и плика с надпис „ Предлагани ценови параметри “ . 

За ОП 2 - -  Доставка на PVC тръби за канализация  няма подадени оферти 

 Председателят и членовете на комисията взеха единодушно решение 

заседанието да продължи на дата  28.04.2017 г.  от 14 ч. 

Заседанието на комисията бе възобновено на дата 28.04.2017 г. от 14 ч. в 

Заседателната зала на В и К Видин ЕООД.Комисията пристъпи към проверка  на 

представените  документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор  и реши следното: 
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1.Декларираните от участника  Ейч Ти Ай България   ЕООД обстоятелства в  

Единен европейски документ за обществени поръчки   отговарят  на изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор и участника може да бъде допуснат на 

следващ етап до разглеждане на техническата оферта.  

2.След разглеждане на подаденото техническо предложение на  Ейч Ти Ай 

България ЕООД      за     обособена   позиция 1-ва Доставка на муфирани 

муфирани напорни PVC- О тръби за водоснабдяване  комисията  констатира ,че то 

отговаря на всички изисквания поставени от възложителя и офертата на участника 

се допуска до по- нататъшно участие в обществената поръчка. 

3.Председателят насрочва дата на следващо заседание ,на което да бъдат 

отворени ценовите предложения на допуснатите участници за  05.05.2017 г. от 

09:30 ч. , за което участниците да бъдат уведомени чрез публикуване на 

съобщение в профила на купувача. 

 4.Тъй като за обособена позиция 2 –ра- Доставка на PVC тръби за 

канализация  няма подадени оферти същата  да се предложи за прекратяване на 

основание чл, 110 , ал.1 , т. 1 от ЗОП . 

С това работата на комисията за това заседание приключи .За това заседание 

е съставен  Протокол с дата  28.04.2017 г.  

На дата  05.05.2017  г.  в Административната сграда на Дружеството , 

Заседателна зала , ет. 3  на основание чл.54 ал. 2 от ППЗОП  се проведе  публично 

заседание на   комисията  , на което няма   присъствали упълномощени 

представители на участниците подали оферти  .Няма присъствали  представители 

на средствата за масово осведомяване. 

 Председателят на комисията  отвори на плика  с ценовите предложения на 

допуснатият участник  : 

1.Оферта с  входящ  № 01-763/ 26.04.2017 г .  на  “ Ейч Ти Ай България   ”  

ЕООД  със седалище и адрес на управление : 1532 с. Казичене  , област София , ул. 

„ Трети март „ № 22.    

Ценово предложение  за обособена  позиция 1 –  общо сума  1671,86лв. 

 Председателят и членовете на комисията подписаха ценовото предложение 

на участника   

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието. Председателят и членовете на комисията взеха 

единодушно решение заседанието да продължи  от  14:00 ч. на дата 05.05.2017 г. 

В 14 : 00 ч. на дата 05.05.2017 г.  бе възобновено заседанието на комисията, 

на което  бе направена  оценка и класиране на допуснатите оферти. 

 

Оценка на ценови предложения : 

За Ейч Ти Ай България ЕООД 

ОП 1-Доставка  на муфирани напорни PVC- О тръби за водоснабдяване 

Показател Цена  

Получени точки 100 
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Класиране на допуснатите оферти : 

 

За ОП 1- Ейч Ти Ай България ЕООД  -  100 точки 

 

Комисията приключи своята работа и прави следните предложения  на 

Управителя на дружеството: 

 1.Да  сключи договор   с класираният  на първо място участник за  обособена 

позиция 1-ва– Доставка на муфирани муфирани напорни PVC- О тръби за 

водоснабдяване 

 2. Да прекрати ОП2 Доставка на PVC  тръби за канализация   на основание 

чл.110 , ал.1 , т.1 тъй като не е подадена нито една оферта. 

Настоящият прoтокол ,съставен на дата   12.05.2017  год. , всички протоколи 

и цялата документация по процедурата се предава на възложителя за  

утвърждаване и вземане на решение съгласно изискванията на  ЗОП и ППЗОП.  

 

Комисия във състав: 

 

Председател :  

                инж. Илко Илиев                       подпис  * 

Членове :         Снежана Бадева                  подпис  * 
                   Габриела Лилкова               подпис  * 

* Заличена информация на основание чл . 2  от ЗЗЛД 
 

 


