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Заличавания шI основание ЗЗЛЬ

На 07.07.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-341/22.06.2017 г комисия в 
състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Тодорова -  Заместник директор "Пречистване и управление на води", 
и основни членове:
2/ Райко Цветанов -  Мениджър "Пречистване и обеззаразяване на питейната вода",
3/ Силвия Данаилова -  Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство",
4/ Тонка Чолакова -  Юрисконсулт,
5/ Христо Зангов -  Старши специалист "Снабдяване", 
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1/ Мария Ширлетова -  Мениджър Управление на договори,
2/ Станислав Станев -  Директор Експлоатация и поддръжка,
3 /  Боян Лалев - Супервайзър "Хлораторни станции",
4/ Златка Димитрова -  Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство",
5/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
6/ Анелия Петрова -  Юрисконсулт,
7/ Анна Коновалова-Михалева -  Юрисконсулт,
8/ Елена Петрова - Юрисконсулт,
9/ Радостина Стефанова - Мениджър "Снабдяване",
10/ Звезделина Борисова -  Старши специалист „Снабдяване",
11/ Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
12/ Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
13/ Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване",
14/ Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
15/ Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
16/ Мира Тенева -  Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001624 и предмет 
„Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур"", открита с Решение ДР-268/29.05.2017 г. 
на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 29.05.2017 г. под номер 00435-2017-0045, да 
разгледа допълнително представените от участника на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
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променена и/или допълнена информация посочени като непълнота или несъответствие в протокол №1 от работата на 
комисията.

На 29.06.2017 г., в деня на публикуването на протокол №1, комисията изпрати към участника в процедурата протокола 
с описани констатации от прегледа на представените документите.
Комисията предостави срок от 5 работни дни за отстраняване на констатирани несъответствие или липса на информация 
и за представяне на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация от участника „КАОЛИН" ЕАД.

След изтичането на определения срок комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и констатира 
следното:

1. Участникът „КАОЛИН" ЕАД е представил в законовия срок допълнителни документи.

След извършения преглед, комисията установи, че представените в офертата и допълнително документи съответстват на 
изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

След извършване на описаните по-горе действия комисията разгледа техническото предложение на участника, който 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и с писмо от 09.08.2017 г. изиска от участника в 
процедурата следните разяснения, както следва: „В офертата си сте представили -  съгласно изискванията на т. 18.5.3. 
от Инструкциите към участниците на Документацията за участие, „Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор - по образец от документацията, с което сте потвърдили съгласие с т. 1.5. от Раздел А: Техническо 
задание от проекта на договор, а имеено: „Доставчикът доставя стоките предмет на договора в срок до 30 (тридесет) 
работни дни, считано от датата на писменото възлагане от страна на Възложителя".

В представеното от Вас Техническо предложение сте предложили „срок на доставка не повече от 45 (четиридесет и пет) 
работни дни от писменото възлагане от страна на Възложителя", в който срок попада и максималния предвиден и 
посочен по-горе от Възложителя срок за доставка.

Предвид, че стоките предмет на договора, няма да бъдат поръчвани с една поръчка а съгласно текущата необходимост 
на Възложителя за посочения срок на договора, моля за разяснение и потвърждение, че максималният срок на доставка 
ще бъде съобразен с изискванията на т. 1.5. от Раздел А: Техническо задание от проекта на договор и стоките предмет 
на договора ще бъдат доставяни в срок до 30 (тридесет) работни дни, което условие сте потвърдили в представената 
декларацията за съгласие с клаузите в приложения в документацията проект на договор".

На 10.08.2017 г., в определения от комисията срок, „КАОЛИН" ЕАД представи писмени разяснения на описаните по-горе 
въпроси, както следва: „потвърждаваме съгласие с т.1.5 от Раздел А на договора, а именно 30 работни дни, считано от
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датата на писменото възлагане на поръчката. Горното потвърждение се основава на Вашето разяснение, че 
количеството стоки по договор няма да бъде доставено наведнъж с една поръчка".

Комисията прие така представеното разяснение от участника „КАОЛИН" ЕАД и съгласно представеното от него в 
офертата му техническо предложение и допълнителни разяснения констатира, че представеното от участника 
техническо предложение съдържа изисканите в т. 18.5. от документацията за участие документи, които съответства на 
предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на 4.44.:.(4Ж:4.444г. от j4.4'44?.. часа за отваряне и оповестяване на 
ценовото предложение на участника в процедурата „КАОЛИН" ЕАД.

Участникът ще бъде информиран за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение, чрез публикуване на 
съобщение в раздел „Профил на купувача" на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

Работата на Комисията приключи на .4.4.44.: . .2017 г. с подписване на настоящия Протокол.
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