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На, 01.11.2016 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-594/01.11.2016 г комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
и

ЧЛЕНОВЕ:

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001533 и предмет "Доставка на освободени 
фланци за РЕ фланшови накрайници", открита с Решение ДР-548 от 06.10.2016 г. на Възложителя, публикувано обявление в РОП на 
06.10.2016г. под номер на преписката 00435-2016-0075, да отвори представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в Опаковката 
с офертата в съответствие с изискванията на ЗОП.

Поради невъзможност да присъства на откритото заседание на 01.11.2016г., заради неотложен служебен ангажимент извън сградата на „Софийска 
вода" АД, председателят на комисията - Валентин Милушев - Старши мениджър "Стратегическо управление на мрежата и планиране" бе заместен 
от резервния член - Радостина Христова - Мениджър „Управление на договори за капиталови проекти".Комисията, след като получи от заместника 
на председателя протокола чл.48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, съгласно 
регистъра, в който са описани офертите при подаването им:
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На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участника.

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:

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

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

На основание посоченото в заповедта за назначената комисия председателят на комисията предаде офертите за съхранение в отдел 
„Снабдяване".

На поредица закрити заседания, считано от 01.11.2016 г., комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
Опаковката с офертата на единствения участник „Лемекон" АД и установи, че съответстват на изискванията към личното състояние на 
участника и критериите за подбор и в частта на техническото предложение , поставени от възложителя.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на г. от /Р:'.$Рчаса за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на
участника в процедурата.

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

Работата на Комисията приключи на Q .3 : ... 2016 г. в ч. с подписване на настоящия Протокол.
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