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" С о ф и й с к а  в о д а "  АД,  С о ф и я  
П Р О Т О К О Л  №1

На 11.03.2020 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-48/11.03.2020 г. комисия в състав:

- Старши специалист Снабдяване,

лектро и механоподдръжка" - Юг,
)раторни станции",
1 "Възнаграждения на персонала”,
г,

"Експлоатация и поддръжка", 
ниджър "Електромеханична поддръжка", 
Управление и контрол на договори, 
"Финансово счетоводство", 
ър „Правен" отдел,

т,
лт,
Погистика и доставки, 
жър Снабдяване, 
ист Снабдяване,
:пециалист Снабдяване,
:пециалист Снабдяване, 
алист Снабдяване, 
и специалист Снабдяване, 
пециалист Снабдяване, 
циалист Снабдяване, 
ор 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 1Е5СО 0051ЕКТЕСН1М1К", 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 да
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отвори представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в Опаковките с офертите, в съответствие с изискванията на 
ЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, след получаване на списъка на участниците подали оферти за участие в процедурата и 
протокол по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

№ 1 2
Дата и час на подаване: 10.03.2020 г., 15:23 ч. 10.03.2020 г., 15:58 ч.
Участник- фирма: „Евротех" ЕООД, ЕИК: 131112710 „Вентех" ЕООД, ЕИК 123504505

Адрес за кореспонденция: гр. София 1111, ул. "Манастирска" 54А, ап.2 гр. София 1618, ж. к. Красно село, бл. 195, вх. 
Б, ет. 7, ап. 47

Тел.: 02 9713273 0888 468038; 0882 852266
Факс: 02 9712288 Не е посочен
И-мейл: оГП се Гй еу го1:ес11. со т уеп1:ес1'1<ааЬу.Ьд,; уеп!:есМ@уеп1:ес1п.Ьп
Представлявана от: Карамфилка Бакалова - Управител Венелин Тенев - Управител

Адрес на управление: гр. София 1111, ул. "Манастирска" 54А, ап.2 гр. София 1618, ж. к. Красно село, бл. 195, вх. 
Б, ет. 7, ап. 47

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците или други представители.

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. „Евротех" ЕООД:

1.1. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";

1.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

2. „Вентех" ЕООД:

2.1. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";

2.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

С това, публичната част от заседанието на комисията, приключи.

На поредица от закрити заседания, считано от 11.03.2020 г., комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
опаковките с офертите:
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1. „Евротех" ЕООД - представените документи съответстват на изискванията към личното състояние на участника и критериите за 
подбор, поставени от възложителя.

2. „Вентех" ЕООД - представените 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 техническите предложения на участниците, които отговарят на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

1. „Евротех" ЕООД - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканите в т. 15.6. от документацията за 
участие документи, които съответстват на предварително обявените от Възложителя условия.

2. „Вентех" ЕООД - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканите в т. 15.6. от документацията за 
участие документи, които съответстват на предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на г. от / .$ $ .9 .. часа за отваряне и оповестяване на ценовите
предложения на участниците в процедурата „Евротех" ЕООД и „Вентех" ЕООД.

Участниците ще бъдат информирани за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения, чрез публикуване на съобщение в 
преписката на процедурата, в раздел „Профил на купувача" на Възложителя - уууууу.зоЯузкауода.Ьа

/& П С  90Юг
Работата на Комисията приключи на ...с подписване на настоящия Протокол.




