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"Соф ийска в о д а " АД, Соф ия
П Р О Т О К О Л №2
На 22.05.2020 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-48/11.03.2020 г. комисия в състав:
Старши специалист Снабдяване,
ектро и механоподдръжка" - Юг,
раторни станции",
"Възнаграждения на персонала",

'Експлоатация и поддръжка",
1иджър "Електромеханична поддръжка",

/правление и контрол на договори,
Финансово счетоводство",
р„Правен" отдел,

1Т,
огистика и доставки,
:ър Снабдяване,
ст Снабдяване,
чециалист Снабдяване,
юциалист Снабдяване,
1ЛИСТ Снабдяване,
специалист Снабдяване,
1ециалист Снабдяване,
щалист Снабдяване,
р Снабдяване,
се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001900 и предмет „Доставка на резервни
части и консумативи за хлораторни апарати и инсталации 1Е5С0 0051ЕРТЕСН1М1К", открита с Решение СН-30/17.02.2020 г. на Възложителя
„Софийска вода" АД, публикувано обявление ГО 960348 в РОП на 17.02.2020 г., под номер 00435-2020-0006, за отваряне, оповестяване и
преглед на ценовите предложения, оценка и класиране 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.
Участниците бяха информирани за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения, чрез обява, публикувана на 19.05.2020 г. в
преписката на поопелуоата. оазлел „ПооФил на купувача", на сайта на Възложителя - уууууу.50ЙУ5кауос1а.Ьа.
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На 22.05.2020 г. от 10:00 часа в централния офис на Възложителя, на свое открито заседание, комисията отвори плик „Предлагани ценови
параметри" от офертите и оповести предложените цени от 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.
На откритото заседание на комисията не присъстваха лица, които съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП имат право да присъстват на отваряне на
ценови предложения.
Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри" от офертите на участниците. Трима членове от
комисията подписаха гърбовете на ценовите предложения.
След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на Плик „Предлагани ценови
параметри" от офертите на участниците и констатира следното:
1. „Евротех" ЕООД - комисията констатира следното:
1.1.
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника, на основание т. 29.1.2. от Документацията от участие - „В
случай че е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от участника, комисията извършва повторни
изчисления и определя аритметично вярната сума". В представената от участника попълнена на всички празни места Ценова
таблица, в клетка „Общо", участникът е посочил стойност, както следва - 39170,85, която е сума от единичните цени заложени в
колона „Ед. цена в лева, без ДДС". Комисията извърши повторни изчисления и констатира, че аритметично вярната стойност,
която трябва да бъде посочена в клетка „Общо" е 39170,82, а на както е посочено в ценовото предложение на участника, а
именно 39170.85. Комисията ще използва констатираната от нея аритметично вярна сума при оценяване на ценовото предложение
на участника.
Съгласно посоченото по-горе комисията счита, че участникът е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри",
което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП.
2. „Вентех" ЕООД - участникът е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на изискванията
на възложителя и на ЗОП.
Комисията извърши оценка на офертите на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие и на ЗОП, по
Предложение на участника - стойност в клетка „Общо", която е сума от
Оценка - точки
единичните цени заложени в колона „Ед. цена в лева, без ДДС”
39170.82
100
1. „Евротех" ЕООД
40665.40
96.32
2. „Вентех" ЕООД
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. „Евротех" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, ул. "Манастирска" 54А, ап.2, представлявано от Карамфилка
Бакалова - Управител.
2. „Вентех" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ж. к. Красно село, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 47, представлявано от
Венелин Тенев - Управител.
Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за Доставка на
резервни части и консумативи за хлораторни апарати и инсталации ]Е5СО 0051ЕКТЕСНШК с „Евротех" ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1111, ул. "Манастирска" 54А, ап.2, представлявано от Карамфилка Бакалова - Управител.
№ Участник
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Работата на Комисията приключи н а .......... ..................г. с подписване на настоящия Протокол.
Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 11.03.2020 г. и приключен на 19.05.2020 г. представляват цялостния и
окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за
участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181, ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за
обществените поръчки.
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