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На 19.05.2020 година в 15:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-105/19.05.2020 г. комисия в състав:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Братованова Старши специалист Снабдяване и членове:
2. Весела Стефанова- Старши Мениджър ЛИК- техническо лице
3. Христина Бошнакова Мениджър "Метрологично осигуряване и лабораторни анализи" - техническо лице;

4. Петя Иванова - Правен отдел - юрисконсулт
5. Росица Георгиева - Старши счетоводител "Дълготрайни активи - „Финансова дирекция" ;основен член 
и резервни членове:
6. Златка Димитрова Мениджър "Регулаторно счетоводство" - - „Финансова дирекция"; резервен член
7. Диляна Димитрова- Мениджър „Качество и логистика"

8. Маргарита Лазарова -  Старши Мениджър Правен отдел;
9. Петя Иванова - Юрисконсулт;
Ю.Тонка Чолакова -  Юрисконсулт
11. Анелия Петрова -  Юрисконсулт
12. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
13. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
14. Сергей Поборников -  Старши специалист „Снабдяване";
15. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
16. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
17. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване";
18. Ана Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване";
19.3везделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване";

се събра, във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер Т001915 и предмет 
„Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система 
TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на 
вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и 
консумативи", открита с Решение СН-37/26.02.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 25.02.2020Г. под 
номер 00435-2020-0008, и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП, да отвори представените оферти, да оповести 
съдържанието им и да провери наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", да разгледа документите по 
чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.
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Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи протокола чл.48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие 
в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра, в който са описани офертите при подаването им:

№ 1
Дата и час на подаване: На 18.03.2020 г. в 10:24 часа

Участник-фирма: „АСМ 2 " ЕООД
БИК 121327440

Тел.: 02/8592103
Факс: 02/9582818
Имейл: office@acm2.com
Представляван от: Андон Минков Минков - Управител
Седалище и адрес на гр. София 1470, бул."Черни връх" 152управление:

1. Участник „АСМ2" ЕООД:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и констатира 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" , след което Комисията извърши действията, посочени в чл.54, 
ал.4 от ППЗОП:
Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 19.05.2020 г. членовете на комисията разгледаха по същество подадените документи по чл.39, 
ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. Участник „АСМ2 ” ЕООД

След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи, че предложението отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.
След като установи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 
комисията разгледа Техническите предложения на участниците:

3. Участник „АСМ2" ЕООД

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 12.06.2020 год. от 15,00 ч. за отваряне и оповестяване на
документите, представени в Плик „Предлагани ценови параметри" на участника, чието техническо предложение отговарят на изискванията на
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възложителя:

4. Участник „АСM2" ЕООД
В тази връзка на 08.06.2020 г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача от сайта на Възложителя - 
www.sofiyskavoda.bg, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
На публичното заседание на 08.06.2020 от 15:30 ч за отваряне на ценовите предложения не присъстваха участници в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение и трима членове на комисията го подписаха на гърба. С извършване на тези действия 
приключи публичната част от заседанието на комисията.
След приключване на публичната част, на закрити заседания, считано от 08.06.2020 год. комисията прегледа по същество ценовото 
предложение на участника и установи следното:
Участникът „АСМ2" ЕООД не е попълнил всички клетки в Ценова таблица 2. Съгласно т. 15.3.1. от документацията за обществена поръчка, 
Ценова таблица 1 и Ценова таблица 2 /по образец/ на хартиен и електронен носител (Excel файл на CD,) трябва да бъдат попълнени и 
подписани. Съгласно т.15.3.5. в случай че Ценовите таблици не са попълнена в съответствие с изискванията, ценовото предложение не 
подлежи на оценка.
5. С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да отстрани участника „АСМ2" ЕООД на основание чл.107 т. 5 от ЗОП, тъй 

като участникът е подал оферта, която не отговарят на условията за представяне.
6. Комисията предлага на възложителя да прекрати процедура Т001915 и предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване на газови 

хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 
1300 Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да 
вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи" на основание чл.110, ал.1 ,т 2 от ЗОП, тъй 
като подадената оферта не отговаря на условията за представяне.

Работата на Комисията завърши на ..........................2020 год. с подписване на настоящия протокол.

Настоящият протокол представлява цялостният и окончателен протокол на Комисията 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
ЗОП.
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