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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  №2

На 25.11.2019 година, в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-296/12.11.2019 г. комисия в състав:

- Старши специалист "Снабдяване",

джър "Пречистване и обеззаразяване на питейни води",
'Пречистване на питейни води",
"Контрол на капиталовите разходи",

г,

"Експлоатация и поддръжка",
'Материали и реагенти за ПОПВ",
"Управление и контрол на договори",

| "Регулаторно счетоводство", 
ър „Правен" отдел,

1Т,

г

«ър "Снабдяване", 
ист „Снабдяване",
:пециалист „Снабдяване",
:пециалист „Снабдяване",
1алист „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 ТТ001815 и предмет „Доставка на 
кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур"", открита с Решение СН-275/21.10.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" 
АД, публикувано обявление ГО 939956 в РОП на 21.10.2019 г., под номер 00435-2019-0078, да разгледа допълнително 
представените от участника на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация посочени като непълнота или несъответствие в протокол №1 от работата на комисията.

Комисия:



На 15.11.2019 г., в деня на публикуването на протокол №1, комисията изпрати към участника в процедурата протокола с описаните 
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" АД.

След изтичане на определения срок, на 25.11.2019 г., 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" АД е представил в законовия срок допълнителни документи.
След извършения преглед, комисията констатира, че представените в офертата и допълнително 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 техническото предложение на участника, който отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. „Каолин" АД -  за Обособена позиция 1 - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканите в т. 16.5. - 
16.9., вкл., от документацията за участие документи, които съответстват на предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на г. от часа за отваряне и оповестяване на ценовото
предложение на допуснатия участник в процедурата „Каолин" АД -  за Обособена позиция 1.

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 - \л/\лпл/.5оНу5кауос1а.Ьд.

Работата на Комисията приключи на ^3..-^^...2019 г. с подписване на настоящия Протокол.
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