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Процедура ТТ001881

П Р О Т О К О Л  №2
На 15.11.2019 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-252/07.10.2019 г. комисия в състав:

1.
2.

3.
4.
5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: тарши специалист Снабдяване и членове:
в -  Мениджър „Третиране и обезводняване на утайки -техническо лице 
Мениджър "Технологичен отдел" -техническо лице 
)рисконсулт Правен отдел,

..................ж_____ i -  Счетоводител подотчетни лица, основен член - „Финансова дирекция";

и резервни членове:

6. ” Старш и бизнес ан ал и зато р " - „Ф инансова д и р екц и я";р езер вен  член
7. Д и ректор  Е и П
8. ш . Д и ректор  „О твеж дане и п реч и стван е  на отп ад ъ ч н и  води"
9. [иректор  Л огисти ка и тран сф орм ац и и
10, i -  М енидж ър П равен отдел;
11. консулт;
12. ш скон султ
13. исконсулт
14. С тарш и сп ец и али ст „Снабдяване";
15. [и сп ец и али ст „Снабдяване";
16. С тарш и сп ец и али ст „Снабдяване";
17. :пециалист „Снабдяване";
18. аи сп ец и али ст „Снабдяване";
19. ф ш и  сп ец и али ст „Снабдяване";
20. гарши сп ец и али ст „Снабдяване";
21. -  М енидж ър „Снабдяване";

се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) Т001881 „Доставка на пеногасител 
(антипенител)", открита с Решение СН-220/11.09.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 11.09.2019 г. под номер 
00435-2019-0066, да отвори и разгледа представените 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 30.11.2019 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 н̂ Г Възложителя - www.sofiyskavodab^^
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Процедура ТТ001881

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 15.11.2019 г. в 14:00 часа комисията извърши преглед на документите.
Комисията направи следните констатации:

1. Относно участник „Розахим" АД
В определения срок участникът „Розахим“ АД е входирал в Деловодството на Софийска вода АД, допълнителни документи във връзка с чл.54, ал.9 от 
ППЗОП.
Комисията разгледа документите и констатира, че участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в 
съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и 
критерии за подбор.

2. Относно участник „Актуал Индъстрис" ООД
В определения срок участникът „Актуал Индъстрис" ООД е входирал в Деловодството на Софийска вода АД, допълнителни документи във връзка с 
чл.54, ал.9 от ППЗОП.
Комисията разгледа документите и констатира, че участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в 
съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и 
критерии за подбор.
На следващи закрити заседания, считано от 15.11.2019 г. комисията разгледа техническите предложения от офертите на участниците, 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 „Розахим" АД
комисията констатира, че Участникът е представил изисканите в чл. 15.4 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията констатира, че и Техническото предложение и предоставените 
технически документи, отговарят на изискванията. С представената от участника мостра -  продукт, отговаряща на направеното от участника техническо 
предложение, бяха извършени лабораторни тестове. Резултатите от тестовете показват, че продукта покрива изискваните характеристики на Етап 1 и 
Етап 2 и считаме, че отговаря на изискванията на документацията за участие.

4. Относно Участник „Актуал Индъстрис“ ООД:
комисията констатира, че Участникът е представил изисканите в чл. 15.4 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията констатира, че и Техническото предложение и предоставените 
технически документи, отговарят на изискванията. С представената от участника мостра -  продукт, отговаряща на направеното от участника техническо 
предложение, бяха извършени лабораторни тестове. Резултатите от тестовете показват, че продукта покрива изискваните характеристики на Етап 1 и 
Етап 2 и считаме, че отговаря на изискванията на документацията за участие.
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Процедура ТТ001881

комисията констатира, че Участникът е представил изисканите в чл. 15.4 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията констатира, че и Техническото предложение и предоставените 
технически документи, отговарят на изискванията. С представената от участника мостра -  продукт, отговаряща на направеното от участника 
техническо предложение, бяха извършени лабораторни тестове. Резултатите от тестовете показват, че продукта покрива изискваните 
характеристики на Етап 1 и Етап 2 и считаме, че отговаря на изискванията на документацията за участие.

Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 20.12.2019г. от 9:30 часа.
Във връзка с горното, на 16.12.2019 г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя - www.soflvskavoda.ba се 
публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта.
Комисията се събра на следващо свое заседание на 20.12.2019г. от 9:30 часа за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в 
процедурата.
На публичното заседание на комисията за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" не присъстваха представители на участниците и на 
средствата за масово осведомяване.
Комисията отвори и оповести съдържанието на Плик „Предлагани ценови параметри".
Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Розахим" АД
Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Актуал Индъстрис"
ООД.
Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Брентаг България" 
ЕООД.
С извършване на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
След приключване на публичната част, на закрити заседания, считано от 20.12.2019 комисията прегледа по същество ценовите предложения и установи 
следното:
6. „Розахим" АД - Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП
7. „Актуал Индъстрис" ООД- Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП
8. „Брентаг България" ЕООД:- Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП

Комисия:
7Т t П

з

http://www.soflvskavoda.ba


Процедура ТТ001881

9. Комисията извърши проверка на ценовите предложения, отговарящи на изискванията на Възложителя, с оглед прилагане на разпоредбата на чл. 72, 
ал. 1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовото предложение на съответния участник, както следва:

№ Участник

Оценявано предложение - стойност в 
клетка („оценявана стойност") от 

Ценова таблица.
Y"

Средна стойност на 
предложенията на 

останалите 
участници

Д"

Процентно съотношение на средната 
стойност на останалите предложения 
спрямо проверяваното предложение 

(X-Y)/X*100

1 „Розахим" АД 3,49
3.43 -2%

2 „Актуал Индъстрис" ООД. 3,60
3.375 -7%

3 „Брентаг България" ЕООД 3,26
3.545 8%

Съобразно получените резултати от извършената проверка, комисията установи, че няма участник, чието ценово предложение да е с повече от 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

10. Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП, по 
методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска цена", съгласно посочените по-долу показатели и 
методика за оценка:
Участникът попълва предлаганата от него цена в Ценовата таблица, раздел Б Цени и данни, към договора.
Участникът с най-ниска оферирана цена получава 100 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като най-ниската оферирана 
стойност се умножи по 100 и резултатът се раздели на оферираната от съответния участник цена и частното се закръгли до втория знак след 
десетичната запетая.
Участникът, получил най-много точки, се класирана на първо място и избира за изпълнител на договора.
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ОЦЕНКА

№ Участник
Предложена Единична цена за 

един килограм, лв. без ДДС

Оценка

точки

1 „Розахим" АД 3,49
93,40

2 „Актуал Индъстрис" ООД. 3,60
90,56

3 „Брентаг България“ ЕООД 3,26
100

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:

На първо място: „Брентаг България" ЕООД със седалище и адрес на управление: 1505, гр. София, бул. Ситняково №48, ет.10, представлявано от Ирина 
Юриева Толумска- Николова- Управител и Илия Илиев Гергинов - Управител
На второ място: „Розахим" АД, със седалище и адрес на управление 5100, Община Велико Търново, гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 57, 
представлявано от Мария Христова Енева -Представляващ и Управител
На трето място: „Актуал Индъстрис" ООД, със седалище и адрес на управление 4003, Област Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе" №6, 
представлявано от Росен Бойчев Горелов -Управител, Недка Димова Горелова - Управител

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Доставка на пеногасител (антипенител)" с
„Брентаг България" ЕООД със седалище и адрес на управление: 1505, гр. София, бул. Ситняково №48, ет.10, представлявано от Ирина Юриева Толумска- 
Николова- Управител и Илия Илиев Гергинов - Управител
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Работата на Комисията приключи на подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 07.10.2019г. и приключен на 30.10.2019 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
/  Q.

Утвърдил
/

Васил Т р е ц е ^ у /^  в /  
Изпълнитш1д н ^ ^ ^ ? о р  нц^,Софийска вода" АД
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