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ПРОТОКОЛ №2

Днес, 21.01.2020г. от 15:00 часа, комисия, назначена със Заповед СН-3/07.01.2020 г., на основание чл.103 от ЗОП в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Свилен Габровски -  Директор Логистика и трансформации
2. Райко Цветанов- Ст. Мениджър“ Пречистване и обеззаразяване на питейна вода -^техническо лице
3. Мария Ширлетова- Мениджър „Управление и контрол на договори“ - техническо лице
4. Светла Захариева -  главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол”
5. Маргарита Лазарова -  Мениджър Правен отдел; 

резервни членове:
6. Петя Маринова -  Супервайзър Финансово счетоводство - „Финансова дирекция“
7. Цветан Гергов -  Оперативен Мениджър „ПОПВ
8. Веселин Димитров -  Директор Е и П
9. Боян Лалев Супервайзор „ПОПВ“;
10. Станислава Георгиева- Мениджър проекти „Бизнес развитие“
11. Станимир Ангелов -  началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол”
12. Ивайло Колев -  главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община
13. Анелия Петрова - Юрисконсулт
14. Елена Петрова - Юрисконсулт;
15. Тонка Чолакова -  Юрисконсулт
16. Петя Иванова -  Юрисконсулт
17. Марияна Братованова Старши специалист Снабдяване
18. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяваше“;
19. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
20. Сергей Поборников -  Старши специалист „Снабдяване“ ;
21. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
22. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
23. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
24. Ана Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване“ ;
25. Звезделина Борисова- Мениджър „Снабдяване“;

;ставените
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допълнителни документи, изискани в протокол № 1 с констатираните несъответствия с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор и да провери съответствието на документите от техническите предложения.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 14.01.2020 г. комисията изпрати протокол №1 на участниците в процедурата в деня на 

публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на сайта на Възложителя - 

www.sofiyskavoda.bg.

След изтичане на законовия срок за представяне на допълнителни документи, посочени в протокол №1 за отстраняване на 

несъответствията по документите съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП, доказващи съответствието на участника с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, на закрито заседание на 21.01.2020г. в 15:00 часа комисията извърши 

преглед на документите.

1. Относно участник „КонтинВеСт “ ООД
В определения срок участникът „КонтинВеСт“ ООД, на 17.01.2020 год. в 12.10 ч. е входирал в Деловодството на „Софийска 

вода“ АД, допълнителни документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП.

1.1. Представил е нов ЕЕДОП.

1.2.Отстранил е несъответствията по отношение на изискванията за критерии за подбор от Протокол 1, като е посочил, 

в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, че продукта, с който участват в процедурата, е 

произведен в Румъния, произведен в Европейски съюз. Продукта е преминал през процедура на взаимно признаване 

(NA-MRP) съгласно чл.32 на Регламент (ЕС) №528/2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди.

1.3. Отстранил е несъответствията по отношение на изискванията за критерии за подбор от Протокол 1, като е посочил 

изисканата информация в Раздел В: Технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП, доказваща

съответствие на участника с изискванията на т. 14.3.2 от Документацията за участие.

Свилен Габровски Райко Цветанов Маргарита Лазарова ч^-Ма^ия Ш ирл'това ' .......'...Г.........  2
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Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протокол на комисията е установено, че участникът „КонтинВеСт“ 

ООД е отстранил всички несъответствия по отношение на изискванията къд! лично състояние и критериите за подбор, с 

което комисията счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

2. Относно участник „Скорпио -46 “ БООД
В определения срок участникът „Скорпио-46“ ЕООД, на 17.01.2020 год. в 12.23 ч. е входирал в Деловодството на „Софийска 

вода“ АД, допълнителни документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП.

2.1. Представил е нов ЕЕДОП.

2.2. Отстранил е несъответствията по отношение на изискванията за критерии за подбор от Протокол 1, като е посочил, 

в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, че разполага с валидно разрешително за пускане на 

пазара на биоциден препарат, с търговско наименование „течен хлор“, с област на приложение - дезинфекция на 

питейна вода, издадено от Министерството на здравеопазването.

2.3.Отстранил е несъответствията по отношение на изискванията за критерии за подбор от Протокол 1, като е посочил, 

в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, че продукта, с който участват в процедурата, е 

произведен в Румъния, произведен в Европейски съюз. Продукта е преминал през процедура на взаимно признаване 

(NA-MRP) съгласно чл.32 на Регламент (ЕС) №528/2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди.

2.4. Отстранил е несъответствията по отношение на изискванията за критерии за подбор от Протокол 1, като е посочил, 

в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, че разполага с валиден лиценз, издаден от Министерство 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията за международен превоз на товари срещу заплащане за 

общността, съгласно разпоредбите на съвета (ЕО) № 1072/2009.

I
/
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2.5. Отстранил е несъответствията по отношение на изискванията за критерии за подбор от Протокол 1, като е посочил 

изисканата информация в Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП, доказваща 

съответствие на участника с изискванията на т. 14.3.3 от Документацията за участие.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протокол на комисията е установено, че участникът „Скорпио-46“ 

ЕООД е отстранил всички несъответствия по отношение на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, с 

което комисията счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

На следващи закрити заседания, считано от 21.01.2020 г. комисията разгледа техническите предложения от офертите на 

участници, чиито документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите 

на комисията са както следва:

3. Относно участник „КонтинВеСт “ ООД
Комисията констатира, че Техническото предложение и предоставените технически документи, отговарят на изискванията 

поставени от Възложителя.

4. Относно участник „Скорпио -46 “ ЕООД
Комисията констатира, че Техническото предложение и предоставените технически документи, отговарят на изискванията 

поставени от Възложителя.

5. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 03.02.2020г. от 8:30

Във връзка с горното, на 28.02.2020 г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на 

Възложителя - www.sofivskavoda.ba се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта.

Комисията се събра на следващо свое заседание на 03.02.2020г. от 8:30 часа за отваряне и оповестяване на ценовите

часа.

предложения на участниците в процедурата.

Комисия
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На публичното заседание на комисията за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" не присъстваха 

представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

6. Комисията отвори и оповести съдържанието на Плик „Предлагани ценови параметри" на участника „КонтинВеСт“ 

ООД.

Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на 

участника.

7. Комисията отвори и оповести съдържанието на Плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Скорпио-46“ 

ЕООД.

Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на 

участника.

С извършване на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

След приключване на публичната част, на закрити заседания, считано от 03.02.2020 комисията прегледа по същество 
ценовите предложения, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от възложителя и установи 
следното:

8. „КонтинВеСт“ ООД - Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя 
и на ЗОП.

9. „Скорпио-46“ ЕООД- Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя 
и на ЗОП.

10. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията извърши оценка по критерий за възлагане на поръчката 
„най-ниска цена”, съгласно методиката, заложена в документацията за участие:

10.1. Показател П1 - Предложена от Участника в Ценова таблица 1 единична цена без ДДС за 1 тон хлор, с включен 
транспорт по основния маршрут (съгласно посоченото в Раздел А от проекта на договор - до базисни складове на 
ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево") и всички необходими товаро-разтоварн» работи, с максимален брой точки 
91. Участникът предложил най -  ниска цена, получава максималния брой точки. Оценката на всеки от останалите

*______________1________i__  "  /■______ £ -__ _ _
КОМИСИЯ-^.
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участници се получава като съответната най-ниска единична цена се раздели на единичната цена на съответния 
участник и резултатът се умножи по максималния брой точки за показателя. Получените резултати се закръгляват 
до втория знак след десетичната запетая.

10.2. Показател П2 - Предложена от Участника в Ценова таблица 2 единична цена на километър в лева без ДДС, за 
транспорт на течен хлор по вътрешните маршрути (посочени в Раздел А от проекта на договор) с включени товаро 
-  разтоварни дейности, с максимален брой точки 9. Участникът предложил най -  ниска цена, получава 
максималния брой точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като съответната най-ниска 
единична цена се раздели на единичната цена на съответния участник и резултатът се умножи по максималния 
брой точки за показателя. Получените резултати се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

10.3. Крайната оценка се получава като се съберат оценките по всички показатели: КО=П1+П2. Максималният брой 
точки на КО е 100.

ОЦЕНКА:

№ Участник
Единична цена, на 1 
тон“, лв. без ДДС - 
Ценова Таблица 1 П1

Единична цена в лв. за км. без 
ДДС, за транспорт на течен 

хлор по вътрешните маршрути с 
включени товаро -  разтоварни 
дейности- Ценова Таблица 2

П2 К=П1+П2

1 „КонтинВеСт“ ООД 1200,00 65,07 3,25 6,59 71,66

2 „Скорпио-46“ ЕООД 858,00 91 2,38 9 100

11. С оглед посоченото в протокол №1 и настоящия протокол, комисията предлага на Възложителя класиране на 
участниците, чиито оферти за участие отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

Комисия
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На първо място: „Скорпио-46“ ЕООД със седалище и адрес на управление: 4003, гр. Пловдив, ул. „Брезовска“ №42,ап.ЗО, 
представлявано от Георги Господинов Гогов -  Управител.

На второ място: „КонтинВеСт“ ООД, със седалище и адрес на управление 1111, гр. София, ул. „Хубавка“ № 6, представлявано от 
Веско Стефанов Цветков -  Управител.

На 25.03.2020 год. е получено писмо от Министерството на Здравеопазването, на вниманието на г -  н Васил Тренев, Изпълнителен 
директор на „Софийска вода“ АД, относно продукти за дезинфекция на води, предназначени за питейно-битови нужди.

Писмото разглежда въпроса относно валидността на подадени заявления за разрешаване на биоциди за продуктов тип 5 
„Питейни води“. В писмото е посочено, че в изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1273 на Комисията от 14 
юли 2017 година за одобряване на активен хлор, получен от натриев хипохлорит, като съществуващо активно вещество за 
употреба в биоциди от продуктови типове 1, 2, 3,4 и 5 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1275 на Комисията от 14 
юли 2017 година за одобряване на активен хлор, получен от хлор, като съществуващо активно вещество за употреба в 
биоциди от продуктови типове 2 и 5, считано от 1 януари 2019 г. са подадени заявления за разрешаване на биоциди за 
продуктов тип 5 „Питейни води“ в изпълнение на изискванията на европейското законодателство. До издаването на тези 
разрешения и на основание чл. 89, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 
2012 година относно предоставянето на пазара й употребата на биоциди издадените от министъра на здравеопазването 
разрешения за предоставяне на пазара на биоциди по реда на чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси продължават да са валидни. Писмото е придружено със списък на биоцидите, съдържащи 
активните вещества натриев Хипохлорит и хлор (хлор газ), разрешени за дезинфекция на питейни води, за които са 
изпълнени нормативните изисквания:
Към участниците в процедурата са изпратени писма за потвърждение, че като участници в процедурата, отговарят 
на три критерия, посочени в писмото на Министерството на Здравеопазването за подбор на биоцидите от продуктов 
тип 5, съдържащи, активните вещества активен хлор, получен от хлор, а именно:

-участникът в обществената поръчка може да представи разрешение за предоставяне на пазара на съответния 
биоцид, издадено от министъра на здравеопазването или от оправомощено от него лице;

участникът може да удостовери изпълнение на задълженията по § 33, ал. 1 от преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.) (в издаденото разрешение са посочени „предупреждения за опасност“ и/или 
“препоръки за безопасност” - т. 1Х/Х от разрешението); /// /У

/ /
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участникът може да предостави информация за номера на заявлението подадено през Регистъра на Европейската 
агенция по химикали за издаване на разрешение съответния биоцид по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Участниците изпратиха потвърждения, придружени с доказателства.

След извършване на горепосочените действия, комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Доставка на 
течен хлор“ със „Скорпио-46“ ЕООД със седалище и адрес на управление: 4003, гр. Пловдив, ул. „Брезовска“ №42,ап.ЗО, 
представлявано от Георги Господинов Гогов -  Управител.

Работата на Комисията приключи на .Zr?rr-Q.hsZQZrQ..... г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 07.01.2020г. и приключен на 14.01.2020 г., представляват 
цялостният и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, 
подали оферти за участие в настоящата процедура и се предават за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по 
реда на чл. 106 от Закона за обществените поръчки.
Протоколът е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадената от участника оферта.

Свилен___ г _____ / г


