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ДОКЛАД

От работа на комисията, назначена със заповед с номер СН-111/19.05.2020 г. за разглеждане на подадените оферти за участие в 
открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер номер ТТ001906 и предмет „Доставка на резбови спирателни 
кранове, обратни клапи и филтри", открита с Решение СН-68/30.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано 
обявление Ю 969320 в РОП на 02.04.2020 г., под номер 00435-2020-0020,

Уважаеми г-н Тренев,

В изпълнение на цитираната по-горе заповед, комисията за разглеждане на офертите за участие в процедурата проведе редица от
заседания, както следва:

I. В Протокол №1 са описани действията на комисията по получаване, отваряне на представените оферти, оповестяване 
съдържанието им, проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" и преглед на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Участниците подали оферти за участие в процедурата са следните:

1. „Индустриал партс " ООД. I

2. „Жози 2009 " ЕООД.

Съобразно посоченото в Протокол №1 комисията е изискала от участника „Индустриал партс" ООД да отстрани констатираните в 
офертата му несъответствия в представения от участника ЕЕДОП.

Участниците са представили следните мостри, изискани в т.16.7. на документацията за участие, както следва:

1. „Индустриал партс" ООД - по 1 брой от всеки артикул за всеки ред от всички ценови таблици. |
2. „Жози 2009" ЕООД - по 1 брой от всеки артикул за всеки ред от всички ценови таблици.

Протокол №1 е неразделна част от настоящия доклад.

II. В Протокол №2 са описани действията на комисията по разглеждане на 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 и действията на комисията по удължаване на сроковете на валидност 
на подадените от участниците оферти - като участникът „Жози 2009" ЕООД не е удължил в определения в писмата срок за 
удължаване на офертите срок на валидност на своята оферта и комисията, на основание чл.ЗБа, ал.З от ППЗОП е предложила на 
възложителя участникът „Жози 2009" ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата - на основание чл.107, 
т.5 от ЗОП.
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В Протокол №2 са описани и действията на комисията по преглед на техническото предложение на участника, който отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

В Протокол №2 са описани действията на комисията по отваряне и преглед на ценовото предложение, извършената оценка и класиране 
на участника, чиито 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.

Съобразно посоченото в протокол №2, класирането на участника е, както следва:

1. „Индустриал партс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона" - сграда „Индустриал 
партс", п.к. 24, представлявано от Мирослав Нанев Марков - Управител, Христо Георгиев Илиев - Управител и Георги Иванов 
Георгиев - Управител.

Комисията е предложила на възложителя да подпише договор с участника класиран на първо място „Индустриал партс" ООД, със 
седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона" - сграда „Индустриал партс", п.к. 24, представлявано 
от Мирослав Нанев Марков - Управител, Христо Георгиев Илиев - Управител и Георги Иванов Георгиев - Управител.

Протокол №2 е неразделна част от настоящия доклад.

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, подписан от комисията и предаден за 
утвърждаване на възложителя на заедно с протоколите от работата на комисията.
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