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П Р О Т О К О Л  №1

На 19.05.2020 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед № СН-103/19.05.2020 г. назначена от 
възложителя комисия в състав:

Председател:
1. Елена Петкова -  Старши специалист „Снабдяване"; 
основни членове:
2. Райко Цветанов -  Старши мениджър "Пречистване и обеззаразяване на питейни води";
3. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори"

и резервни членове:
1. Веселин Димитров - Директор "Експлоатация и поддръжка";
2. Христо Апостолов - Главен инженер "Пречистване и обеззаразяване на питейни води";
3. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
4. Росица Георгиева - Старши счетоводител "Дълготрайни активи";
5. Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване";
6. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
7. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
9. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
10. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
11. Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване";
12. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване",

се събра на публично заседание във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер 
50788/ЕР и предмет Изработка, доставка и монтаж на саваци за директните (байпасни) канали и за каналите за 
избистрена вода към бързите пясъчни филтри на ПСПВ „Панчарево”, публикувана на 22.04.2020 г. в Регистъра за 
обществени поръчки към АОП под ID номер 9098204 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, 
разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участници. 
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Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.б от ППЗОП, след което 
членовете й подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и 
преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

№ 1 2

Дата и час на подаване: 11.05.2020 г., 14:38 ч. 15.05.2020 г., 12:22 ч.
Наименование на участника: „ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Д-р П. Дертлиев №42, 
етаж2, офис 3

гр. София, ул. Драговица № 8

Тел.: 0888899252 0886001492
Факс: 02/ 9251220 Не е посочен
E-mail: info@ecotech-enn.com office@qienqineerinq.bq
Представляван от: Владимир Тасев -  Управител Георги Илиев -  Управител

№ 3 4
Дата и час на подаване: 18.05.2020 г., 10:25 ч. 18.05.2020 г., 15:12 ч.

Наименование на участника: „ЕКО-ТЕХ” ООД, 
ЕИК 115739934

„САВАКИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, 
ЕИК 175049681

Адрес за кореспонденция: с. Ягодово, ул.Черноризец Храбър № 8 гр. София, ул. Йордан Радичков № 12, ап. 11
Тел.: 0888994408 0878198361
Факс: 031042881 02/ 4160532
E-mail: office ecotechbg.com savak.ltd@qmail.com
Представляван от: Никола Тачев - Управител Светослав Груев - Управител

При спазване на съответните изисквания, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона 
за обществените поръчки (ППЗОП), комисията извърши следните действия:

1. „ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на постъпилата оферта, оповести нейното съдържание и обяви 
ценовото предложение. Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертата на 
участника.

2. „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на постъпилата оферта, оповести нейното съдържание и обяви 
ценовото предложение. Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертата на 
участника. л / /  ,
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3. „ЕКО-ТЕХ" ООД

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на постъпилата оферта, оповести нейното съдържание и обяви 
ценовото предложение. Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертата на
участника.

4. „САВАКИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на постъпилата оферта, оповести нейното съдържание и обяви 
ценовото предложение. Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертата на 
участника.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 19.05.2020, комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се 
в опаковките с офертите и констатира следното:

1. „ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи, комисията установи, че участникът не е 
представил електронен носител с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие 
с изискванията на закона и условията на възложителя, посочени в т. 3.1. от Обявата.

Комисията, на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, предоставя възможност на „ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД да отстрани 
посоченото по-горе несъответствие, като представи ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ 
оптичен носител.

2. „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи, комисията установи, че участникът не е 
представил електронен носител с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие 
с изискванията на закона и условията на възложителя, посочени в т. 3.1. от Обявата.

Комисията, на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, предоставя възможност на „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД да отстрани 
посоченото по-горе несъответствие, като представи ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ 
оптичен носител.

3. „ЕКО-ТЕХ" ООД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявата 
за обществената поръчка, комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние
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и критериите за подбор, поставени от възложителя.

4. „САВАКИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявата 
за обществената поръчка, комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията предоставя на участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, възможност да отстранят констатираните 
в офертата непълноти или несъответствия в срок от 3 (три) работни дни от получаването на настоящия протокол.

Документите се представят в посочения срок чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, 
по електронна поща, като съобщението, с което се изпраща се подписва с електронен подпис съгласно изискванията на Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или чрез комбинация от тези средства.

В случай, че документите се подават в Деловодството на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, 
ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, участникът следва да има предвид, че работното време на Деловодството е от 08:00 часа до 
16:30 часа всеки работен ден.
След изтичане на срока за подаване на допълнителните документи Комисията на закрито заседание ще пристъпи към 
разглеждането им.

При работата извършена и описана в Протокола резервният член на комисията Христо Апостолов замени основният член на 
комисията Райко Цветанов, поради невъзможност на посоченото лице да изпълни служебното си задължение при работата на 
комисията

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.
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