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     “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД 
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 инж.Георги Владов 
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 Окончателен протокол   

 

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

 

От дейността на комисиятa , назначена със Заповед  № 283 /12.11.2018 г. за 

разглеждане,оценка и класиране н подадените оферти в публично състезание с 

предмет „ Доставка на аварийни скоби“ 

На дата  12.11.2018 г. от 09:30 ч. в административната зала на дружеството, 

назначената комисия със заповед №  Р 283/12.11.2018 г.  за провеждане на процедура 

-  публично състезание с предмет „ Доставка на  аварийни скоби “, открита с  

Решение №  Р 220 от 01.10.2018 г , публикувано обявление в РОП  873375/  Е – 31-00- 

060109/ 16.10.2018 г.   в състав : 

Председател : 

1. инж. Надя Иванова Алексиева ,  на длъжност Ръководител район Видин ,  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 

Проведе публично заседание на основание чл. 54 , ал.2 ППЗОП 

Няма присъствали участници в процедурата , както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

В срок е  постъпила : 1( една) оферта  записана по реда на  подаване във входящият 

регистър на Възложителя :  

 

Вх. № в Регисъра на ОП Наименование на 

участника 

дата час 

1.01- 5375 Алиаксис Ютилитис 

енд Индъстри ЕООД 

09.11.2018 г. 16.00  

Заличено на 

основание чл.2 от 

ЗЗЛД. 
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Комисията започна   своята работа след като получи списък на представените 

оферти , след което  председателя и всички нейни членове подписаха   декларация по 

чл. 103, ал.2  от ЗОП 

  Комисията  отвори    представените опаковки ( оферти)  по реда на тяхното 

подаване , спазвайки изискванията на чл.54 ал. 3 и ал.4 от ППЗОП. 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието. 

 Председателят и членовете на комисията взеха единодушно решение 

заседанието да продължи на дата  14.11.2018 г.  от 09: 30 ч. 

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

съставен  Протокол с дата  12.11.2018 г.  

На дата  14.11 2018 г. от  09:30 ч. в административната зала на дружеството, 

назначената комисия  продължи своята работа и проведе закрито  заседание при 

следният дневен ред : 

1.Разглеждане  на  подаденaта оферта за участие в обявената обществена поръчка 

По първа точка от дневният ред 

  Единствен участник  Алиаксис  Ютилитис енд индъстри  ЕООД с ЕИК  130923806 

Подадената от участника оферта е поставена  в запечатана непрозрачна опаковка  , 

съдържаща  ЕЕДОП представен  на  електронен носител , документите по чл. 39 ал. 2 

от и ал. 3 т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи , както и отделни  

запечатани непрозрачни  пликове  с надпис „ Предлагани ценови параметри “  . 

Участникът е представил отделно запечатани   и обозначени мостри , съгласно 

поставените изисквания.Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.  

След като направи обстойна проверка  на представеният от участника  еЕЕДОП   

Комисията констатира следното : 

1.Представеният от участника еЕЕДОП  е подписан  с клафициран електронен 

подпис  и отговаря на изискванията на  ЗОП  

2. Участникът  е представил еЕЕДОП  ,   в който са  декларирани    

изискванията   към личното състояние и  критериите за подбор  поставени от 

Възложителя.  

Комисията установи ,че от участника заедно с офертата са представени и 

документи , доказващи съответствие с критериите за подбор.Участникът е 

представил и  декларация  на основание чл. 102 , ал.1 ,съгласно която в офертата  в 

част техническо предложение и единични цени от ценовото предложение има 

кофиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация и 

същата не следва да се разкрива. Комисията  ще се съобрази с подадената от 

участника декларация в хода на своята работа.С оглед на своите констатации , 

членовете на комисията единодушно взеха следните решения : 

1.Допуска до по- нататъшно участие  в публичното състезание с предмет:  

 Доставка  на  аварийни скоби  Алиаксис  Ютилитис енд Индъстри ЕООД – единствен 

участник  
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2.Председателят насрочва дата на следващо заседание 15.11.2018 г.  от 09.30 

ч.,  на което да бъдат  разгледано техническото   предложение на допуснатият 

участник, включващо и представените от участника  мостри.  

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

съставен  Протокол с дата 14.11.2018 г.  

На дата  15.11.2018 г. от 09:30 ч. в административната зала на дружеството, 

назначената комисия проведе закрито  заседание  при следният дневен ред: 

1.Разглеждане на техническото предложение на допуснатият участник , включващо и 

представените мостри  

По точка първа от дневният ред 

1.Участник  Алиаксис  Ютилитис енд индъстри  ЕООД  . Подаденото от участника 

техническо предложение  е  в съответствие с техническите спецификации и отговаря 

на всички изисквания  на възложителя , включващо и предложени  от участника срок 

на отложено плащане;  срок на  редовна  и бърза доставка и предложен гаранционен  

срок на предлаганите изделия. Представени са   мостри съгласно посочените  в 

документацията за участиe .Представени мостри   бяха   разгледани , изследвани  и  

измерени  и по отношение на тях  Комисията установи съответствие с  посочените  в 

техническата спецификация парамерти . 

След като установи ,че подадената  оферта отговаря на изискванията на 

Възложителя , членовете на комисията единодушно взеха следните решения : 

1.Допуска до по- нататъшно участие  в публичното състезание с предмет:  

Доставка на аварийни скоби  участникът Алиаксис Ютилитис енд индъстри ЕООД  

2.Председателят насрочва дата на следващо заседание  21 .11.2018 г. от  09.30  

ч. ,  на което заседание  ще бъдат отворени ценовите предложения на  допуснатите 

участници( участник) ,  за което участника   да бъде уведомен  чрез публикуване на 

съобщение в профила на купувача в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП. С 

това работата на комисията за това заседание приключи .За това заседание е съставен  

Протокол с дата 15.11.2018 г.  

На дата 21.11.2018 г.  комисията  проведе публично заседание на основание чл. 

54 , ал.2 ППЗОП. 

На основание чл.57 , ал.3 от ППЗОП участниците в процедурата бяха 

уведомени за датата ,мястото и часа на отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници  чрез съобщение публикувано в профила на купувача 

съгласно изискванията на ППЗОП. 

На публичното заседание няма присъствали участници в процедурата , както и 

представители на средствата за масово осведомяване 

Комисията отвори плика с надпис „ Предлагани ценови параметри „ от 

офертата на участника Алиаксис Ютилитис енд Индъстри и оповести предложената 

от участника цена: 10085.70 лв. Председателят и членовете на комисията подписаха 

ценовото предложение на участника  .След извършване на тези действия 

председателят на комисията закри публичната част на заседанието  и продължи 

своята работа в закрито заседание. 
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След като установи съответствие на подадена ценова оферта ,комисията 

пристъпи  към оценка и класиране . 

 

Резултати от оценяване на ценовите  предложения: 

1. Алиаксис Ютилитис енд Индъстри “ ЕООД 

Получени оценки от участника  

Показател Получени точки 

цена 100 

 

Класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

публично състезание с предмет „ Доставка на аварийни скоби “, съгласно получената 

оценка   : 

  

1. Алиаксис Ютилитис енд Индъстри  „ ЕООД 100 точки 

 

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

съставен  Протокол с дата  28.11.2018 г.  

Комисията приключи своята работа и прави  предложение на  Управителя на 

дружеството  да сключи договор   с класираният  на първо място участник.  

Настоящият прoтокол ,съставен на дата  30.11. 2018  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.  Надя Алексиева             подпис * 

Членове :       Снежана Бадева            подпис * 

                       Габриела Лилкова         подпис * 

• Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 


