
ДОКЛАД

От работата на комисия, назначена със Заповед номер СН-74/05.04.2019г., във връзка с провеждане на обществена поръчка с номер 
ТТ001820 и предмет „Доставка на електромагнитни сонди", открита с Решение СН-48/28.02.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД.

Резултати от работата на комисията:
1. Комисията започна своята работа на 05.04.2019 година в 14:00 часа. в следния състав:
1) 
и i 
1)
2) 
и р 
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8 )
9)
10
11
12
13
14'
15'
16;
17;

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с Възложителя на основния член Мила Тошева, последният беше заместена от Анна 
Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване"- основен член,

2. Участниците, подали оферти за участие в процедурата, са следните:
1. „Хидроконтрол" ООД, ЕИК 115785757.
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2. „Сайънтакт-БГ" ООД, ЕИК 201764323.
3. „КЮБИКО" ЕООД, ЕИК203460924.

Комисията получи офертите, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
3. Офертите бяха отворени на публично заседание като работата на комисията е отразена в Протокол 1 (приложение към настоящия

доклад). В него са описани действията на комисията по получаване, отваряне на представените оферти.

4. След приключване на публичното заседание, на поредица закрити заседания, считано от 11:00 часа на 10.09.2019 г., комисията
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците, за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и отрази действията и забележките си в Протокол 1 (приложение към 
настоящия доклад).

5. Комисията се събра да отвори представените на основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на 
липси, непълноти и несъответствия на информацията, включително нередности или фактически грешки и несъответствия към 
личното състояние и критериите за подбор констатирани от комисията и описани в Протокол 1 като работата на комисията е 
отразена в Протокол 2 (приложение към настоящия доклад).

6 . Комисията разгледа техническите предложения от офертите на допуснатите участници, чиито документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП 
отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите на комисията са както следва:

6.1. „Хидроконтрол" ООД, ЕИК 115785757 -  е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и 
същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

След като разгледа и анализира представеното техническо предложение, Комисията установи, че същото отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия, поради което счита, че участникът „Хидроконтрол" ООД, ЕИК 115785757 следва да бъде допуснат до 
оценка на техническото предложение от офертата му.

6.2. „Сайънтакт-БГ" ООД, ЕИК 201764323 - е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

След като разгледа и анализира представеното техническо предложение, Комисията установи, че същото не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката в процедурата. На основание констатациите в Протокол N92 комисията е предложила на Възложителя 
на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП, участникът „Сайънтакт-БГ" ООД, да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като участникът не 
е изпълнил условие посочено в документацията.

2



6.3. „КЮБИКО" ЕООД, ЕИК203460924- е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие 
с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

След като разгледа и анализира представеното техническо предложение, Комисията установи, че същото отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия, поради което счита, че участникът „КЮБИКО" ЕООД, ЕИК203460924 следва да бъде допуснат до 
оценка на техническото предложение от офертата му.

Протокол №2 е неразделна част от настоящия доклад.

III. В Протокол №3 са описани действията на комисията по отваряне, оповестяване и преглед на ценовите предложения, оценка и 
класиране на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - 
посочени в документацията за участие.

Комисията е извършила оценка на офертите на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие и на ЗОП, по методиката 
за оценка, описана в документация за участие и по критерий „най-ниска цена". Съгласно извършената оценка и съгласно класирането, комисията е 
предложила на Възложителя да се сключи договор с участника, класиран на първо място, както следва:

1. „КЮБИКО" ЕООД, ЕИК203460924, с адрес: гр. София, кв. Полигона, ул. "Михаил Тенев" №6, представлявано от Димитър Иванов -  Управител.

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 103, ал^З от Закона за обществените поръчки вр. чл.60 ППЗОП, подписан е от комисията и се 
предава на възложителя за утвърждаване на......................................, заедно с протоколите от работата на комисията.
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7. Приложения:

8.1. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП

8.2. Протокол 1

8.3 Протокол 2

8.4 Протокол 3

Подписи на членовете на комисията:
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