
П РОТО кол

На 19.09.2017 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-856/19.09.2017 г. комисия в състав: 
Председател:
1. Борис Преславски - Главен инженер СПСОВ; 
основни членове:
2. Христо Димитров - Мениджър "Третиране и обезводняване на утайки"
3. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:

1. Станислав Станев - Директор Експлоатация и поддръжка;
2. Желяз Рангелов -Зам.директор "Пречистване и управление на води"
3. Веселин Димитров - Главен инженер "Експлоатация и поддръжка"
4. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори"
5. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър "Правен отдел ";
6. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
7. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;
8. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
9. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
10. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
11. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
12. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
13. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
14. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 44229/МВ-48 и предмет 
„Доставка, монтаж и настройка на система за оптимизация на дозирането на флокулант за сгъстяване на 
утайка", публикувана на 28.08.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9068233, и на 
основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да
к л а с и р а  у ч а с т н и ц и т е .
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На публичното заседание на комисията на 19.09.2017 година в 11:00 часа не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от 
ППЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на 
подадените от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№ 1
Дата и час на подаване: на 12.09.2017 г. в 14:51 часа

Участник- фирма: „Хах ланге" ЕООД, 
ЕИК 131446037

Седалище и адрес на 
управление: Гр. София, ул. Кр. Сарафов" №45, ет. 4

Тел.: 02 963 4454
Факс: 02 8661526
Имейл: Info-ba@hach.com
Представляван от: Цветелина Недева Генкова - Управител
Адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. Кр. Сарафов" №45, ет. 4

1. „Хах ланге" ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и 
съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на Участника.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисията в състав Борис Преславски, Христо Димитров и Марияна Братованова 
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с 
изискванията, поставени от Възложителя:
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1. „Хах Ланге” ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията извърши оценка на постъпилата оферта, съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „най- 
ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика.

№ Наименование на участника, предложил 
офертата

Оценявано предложение на участника - предложената от участника 
цена в Ценовата таблица

1 „Хах Ланге" ЕООД 69 147,98 лв. - 100 точки

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, 
съответстващи на определените в Обявата условия, както следва:

1. „Хах ланге" ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да избере:

„Хах ланге" ЕООД, със седалище и адрес на управление Гр. София, ул. Кр. Сарафов" №45, ет. 4, представлявано от 
Цветелина Недева Генкова-Управител за изпълнител на „Доставка, монтаж и настройка на система за оптимизация 
на дозирането на флокулант за сгъстяване на утайка".

Работата на Комисията завърши на 25.09.2017 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:
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