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П Р О Т О К О Л  №2
На 15.07.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-115/20.05.2020г. комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“ 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2. Борис Ангелов - Старши мениджър „Аварии и поддръжка на мрежата“;
3. Петя Иванова - Юрисконсулт
и резервни членове: I п̂ ), ,
4. Радостина Христова - Мениджър „Управление на договори по капиталови проекти“;
5. Гинка Георгиева - Счетоводител „Подотчетни лица“;
6. Теменуга Денчовска - Счетоводител „Постъпления от клиенти“;
7. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел“;
8. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
9. Елена Петрова - Юрисконсулт;
10. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
11. Анна Коновалова -  Юрисконсулт; • '
12. Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване“;
13. Анна Салапатинска - Старши специалист „Снабдяване“;
14. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“;
15. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
17. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
18. Христо Зангов - Старши специалист ^Снабдяване“;
19. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
20. Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване“,

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001902 и предмет „Доставка на аварийни 
скоби и универсални куплунг жнба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, 
РЕ н етернит, жнба за връзка на РЕ тръби, преходни жнба /етерннт-РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и 
фланци“, открита с Решение номер СН-45/10.03.2020г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 
13.03.2020г. под номер 00435-2020-0012, с предмет разделен на следните обособени позиции: първа обособена познцня - „Доставка на 
аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм“, втора обособена позиция - „Доставка на универсални жиба за 
връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, РЕ и етернит. Жиба за връзка на РЕ тръби“, трета обособена познцня - „Доставка на 
преходни жиба /Етернит-РЕ“ и четвърта обособена позиция - „Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и 
фланци“, 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 
на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
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Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 03.07.2020г. 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.

' '  ̂ ' *!  ) < ■ < '  _  . -  1След 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 15.07.2020г. в 10:00 часа комисията, извърши преглед на документите и 
направи следните констатации:

1. „ЛЕМЕКОН“ АД - Участникът е представил актуален образец на ЕЕДОП за обособените позиции за които участва, подписан с 
квалифициран електронен подпис на задължените лица по чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП (чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), с посочване на име и 
качеството на лицата, които го подписват, с което комисията счита, че участникът е отстранил несъответствието описано в Протокол № 1 
и приема, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

На поредица от закрити заседания, считано от 15.07.2020г. Комисията разгледа техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници, чиито документи по Чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите 
на комисията са както следва:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към 

участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към 
участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „ЛЕМЕКОН“ АД - При преглед на изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците документи, Комисията установи 

следните несъответствия:
1.1. В каталога представен от учаСтнйКашяма данни за преходно жибо 250/315.
1.2. Липсват каталожни данни за гумено уплътнение за куплунг /жибо/.

С оглед описаното Комисията счита, техническото предложение на Участника за трета обособена позиция е непълно и не 
отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. S7, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да отвори плик „Предлагани 
ценови параметри“ на участника и ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

ЗА ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „ЛЕМЕКОН“ АД - При преглед на изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците документи, Комисията установи 

следните несъответствия:
1.1. В представените от участника' каталожни данни болтовете са с размер до МЗО, което не отговаря на изискването на 

възложителя те да са до М45.
1.2. В представените от участника каталожни данни шайбите са с размер до МЗб, което не отговаря на изискването на 

възложителя те да са до М45.
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1.3. В представените от участника каталожни данни шпилките са с размер до М36, което не отговаря на изискването на
възложителя те да са до М45. *

С оглед описаното Комисията счита, техническото предложение на Участника за четвърта обособена позиция е непълно и 
не отговаря на изнскваннята на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да отвори плик „Предлагани 
ценови параметри“ на участника и ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Комисията ще насрочи публично заседание за да отвори и оповести ценовите предложения на участниците, чиито документи 
отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в документацията за участие, както следва:

1. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС БНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД - за първа и втора обособени позиции.

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.
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