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" С о фи й с к а в о д а " АД. С о Ф и я
П Р О Т О К О Л №2
На, 20.04.2020 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-96/12.05.2020 г комисия в състав:

Заличените данни са на основание ЗЗЛД

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001926 и предмет „Извършване на
водолазен оглед на затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на язовирна стена „Бели Искър",
почистване на отложен наносен материал или инкрустации по леглата на същите, определяне състоянието на
уплътненията на челните саваци, подводен оглед с робот - камера на геомембраната по целия периметър на стената,
между кота 1874,ООм. и затежняващия плинт в основата", открита с Решение СН-80 от 16.04.2020 г. на Възложителя,
публикувано обявление в РОП на 1б.04.2020г. под номер на преписката 00435-2020-0023, да отвори Плик „Предлагани ценови
параметри" , на участниците, чиито 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.
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Мястото, датата и часът на отваряне на запечатания плик „Предлагани ценови параметри", бе предварително оповестено, чрез
обява в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя. На отварянето на ценовите предложения присъстваха следните
представители на участниците -Ивайло Иванов - управител „Хидроремонт ИГ' ООД

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", на участниците, чиито 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 и оповести
предложените цени от плик „Предлагани ценови параметри". Трима членове от комисията подписаха гърба на ценовите
предложения на участниците. Комисията предложи на представителя на Хидроремонт ИГ ООД да подпише ценовото предложение на
„Черноморски Водолазен Център" ООД, но той отказа. С описаните действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
На следващи свои заседания комисията прегледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира следното:

1. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Хидроремонт Иг" ООД и
констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.
2. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Черноморски Водолазен
Център" ООД и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие
и ЗОП.
Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовите предложение поради наличието на
две ценово предложения.
Комисията пристъпи към оценка на предложението 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:
Оценка - максимален брой точки 100 за Ценова таблица раздел Б Цени и данни

Участник
„Хидроремонт Иг"
ООД
„Черноморски
Водолазен Център"
ООД
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Оценяваното ценово
предложение
показател от Ценова
таблица лв. без ДДС

Оценка с
максимален брой
точки 100 за
Ценова таблица

73 161,00

100,00

99900,00

73,23
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците,
предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:
1.

чиито

„Хидроремонт ИГ" ООД, ЕИК: 119038763, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, Южна Промишлена Зона,
административана сграда на Хидроремонт ИГ ООД ет. 3, представлявано от Ивайло Иванов Иванов и Христо Добрев
Николов;

2. „Черноморски Водолазен Център" ООД, ЕИК: 103616952, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000 р- н
Одесос, ул. „Братя Миладинови" 20, представлявано от Стелиян Лилянов Янев и Георги Николов Георгиев.
Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор със:
1. „Хидроремонт ИГ" ООД, ЕИК: 119038763, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, Южна Промишлена Зона,
административана сграда на Хидроремонт ИГ ООД ет. 3, представлявано от Ивайло Иванов Иванов ;
Работата на Комисията приключи на

п..........
OS' 2020 г. с подписване на настоящия

Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протоко/ iJ ^ l представляват цялостният и окончателен протокол на Комисията по настоящата
процедура за разглеждане, оценка и класиране i^a участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за
утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 п,р реда на чл.106 от Закона за обществените поръчки.
Утвърдид:

Васйл-вЪрисрв Тренев
Изпълнителен директор

Дата:

0's. X olo г
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