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П Р О Т О К О Л №3

На 06.12.2019 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-296/12.11.2019 г. комисия в състав:

гарши специалист "Снабдяване",

Зр "Пречистване и обеззаразяване на питейни води", 
ечистване на питейни води",
>нтрол на капиталовите разходи",

ссплоатация и поддръжка", 
териали и реагенти за ПОПВ", 
зравление и контрол на договори", 
згулаторно счетоводство",
„Правен" отдел,

| "Снабдяване",
„Снабдяване", 
диалист „Снабдяване", 
диалист „Снабдяване",
1ст „Снабдяване",
1 ециалист„Снабдяване",
(иалист „Снабдяване", 
злист „Снабдяване",
,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 Ю 939956 в РОП на 21.10.2019 г., под номер 00435-2019-0078, за отваряне, оповестяване и преглед на 
ценовото предложение, оценка и класиране на участника, чийто 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.
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Участникът бе информиран за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение чрез обява, публикувана на 03.12.2019 г. в 
преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - тууу.5оЯу5кауос1а.Ьа.
На 06.12.2019 г. от 10:00 часа в централния офис на Възложителя, на свое открито заседание, комисията отвори плик „Предлагани 
ценови параметри", за Обособена позиция 1, от офертата и оповести предложената цена от участника, чийто 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.
На откритото заседание на комисията не присъстваха лица, които съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП имат право да присъстват на 
отваряне на ценови предложения.
Комисията отвори и оповести представената цена в плик „Предлагани ценови параметри", за Обособена позиция 1, от офертата на 
участника. Трима членове от комисията подписаха гърба на ценовото предложение.
След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на Плик „Предлагани 
ценови параметри", за Обособена позиция 1, от офертата на участника и констатира следното:
1. „Каолин" ЕАД -  за Обособена позиция 1 - участникът е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри" - 
за Обособена позиция 1, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП.

Комисията извърши оценка на офертата на участника, чието предложение отговаря на изискванията на документацията за участие и на 
ЗОП, по методиката за оценка, описана в документация за участие и по критерий „най-ниска цена", както следва:

Обособена позиция 1:

Участник

Предложение на участника - стойност, 
записана в клетка „Ед. цена за 1 тон, в 

лв., без ДДС", от Ценовата таблица 
обособена позиция 1

Оценка на участника, с 
максимален брой точки 100

„Каолин" ЕАД 232.00 100

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чието предложение отговаря на 
обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:
Обособена позиция 1:

1. „Каолин" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Сеново 7038, ул. „Дъбрава" №8, представлявано от Ивайло Тиманов - 
Изпълнителен директор и Радомир Чолаков -  Изпълнителен директор.
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Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур", за Обособена позиция 1 - „Каолин" ЕАД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Сеново 7038, ул. „Дъбрава" №8, представлявано от Ивайло Тиманов - Изпълнителен директор и Радомир Чолаков - 
Изпълнителен директор.

Настоящият протокол №3, заедно с протокол №1, започнат на 12.11.2019 г. и приключен на 15.11.2019 г. и протокол №2, започнат на 
25.11.2019 г. и приключен на 03.12.2019 г. представляват цялостният и окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура 
за разглеждане, оценка и класиране на участника, подал оферта за участие в настоящата процедура.

Работата на Комисията приключи н а ..............................г., с подписване на настоящия Протокол.
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