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П Р О Т О К О Л №2

На 22.06.2020 година, в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-111/19.05.2020 г., комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване", 
и основни членове:
2/ Ирена Неделчева - Мениджър "Техническа поддръжка на водомери",
3/ Петя Иванова - Юрисконсулт, 
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1/ Живко Желев - Супервайзър "Подмяна на водомери",
2/ Петя Маринова - Супервайзър "Финансово счетоводство",
3/ Радостина Христова - Мениджър "Управление на договори по капиталови проекти",
4/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
5/ Елена Петрова - Юрисконсулт, 
б/ Анелия Петрова - Юрисконсулт,
7/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
8/ Анна Коновалова - Юрисконсулт,
9/ Теменуга Денчовска - Счетоводител "Постъпления от клиенти",
10/Свилен Габровски - Директор "Логистика и доставки",
11/Звезделина Борисова - Мениджър "Снабдяване",
12/Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване",
13/Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
14/Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
15/Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
1б/Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване",
17/Анна Салапатииска - Старши специалист „Снабдяване",
18/Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване",
19/Даниела Панчева - Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с 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, да разгледа 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.

На 12.06.2020 г., в деня на публикуването на Протокол №1, комисията изпрати към участниците в процедурата протокола с описаните 
констатации от прегледа на представените документите.
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Комисията предостави срок от 5 работни дни за отстраняване на констатирани несъответствие или липса на информация и за 
представяне на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участника 
„Индустриал партс " ООД.

След изтичане на определения срок, на 22.06.2020 г., комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и констатира следното:

1. Участникът „Индустриал партс " ООД е представил в законовия срок допълнителни документи.
След извършения преглед, комисията констатира, че представените в офертата и допълнително представените документи съответстват 
на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

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.

С писма, изпратени към участниците на 02.10.2020 г., комисията изиска от тях да удължат сроковете на валидност на подадените от тях 
оферти, с 5 месеца, считано от датата на изтичане на първоначално изискания срок на валидност на офертата.

След изтичане на определения в писмата срок за удължаване на офертите, комисията се събра и констатира следното:

1. Участникът „Индустриал партс" ООД е удължил в определения в писмата срок за удължаване на офертите срокът на валидност на
своята оферта.

2. Участникът „Жози 2009" ЕООД не е удължил в определения в писмата срок за удължаване на офертите срокът на валидност на
своята оферта и комисията, на основание чл.35а, ал.З от ППЗОП, предлага на възложителя участникът „Жози 2009" ЕООД да бъде 
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата - на основание чл.107, т.5 от ЗОП.

След извършване на описаните по-горе действия комисията разгледа техническото предложение на участника, който отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. „Индустриал партс" ООД - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканите в т. 16.5. - 16.7. вкл., от 
документацията за участие документи, които съответстват на предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията взе решение да отвори и оповести плик Предлагани ценови параметри на публично заседание на 20.10.2020 г. от 14:00 часа. 
Участниците бяха информирани за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение, чрез обява, публикувана на 15.10.2020 г. в 
преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - уууууу.5оЛувкаУОс1а.Ьа.
На 20.10.2020 г. от 14:00 часа в централния офис на Възложителя, на свое открито заседание, комисията отвори плик „Предлагани 
ценови параметри" от офертата и оповести предложените цени 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. 4 от ППЗОП имат право да присъстват на отваряне 
на ценови предложения.
Комисията отвори и оповести представените цени в плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на участника. Трима членове от 
комисията подписаха гърбовете на ценовото предложение.
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След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на Плик „Предлагани ценови 
параметри" от офертата на участника и констатира следното:
1. „Индустриал партс" ООД - участникът е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на
изискванията на възложителя и на ЗОП.
Комисията извърши оценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на документацията за участие и на ЗОП, по

Участник

Предложение 
на участника 
по Показател 
К1 - Ценова 
таблица №1

Оценка по 
показател Кг 
с максимален 
брой точки 70

Предложение 
на участника 
по Показател 
К2 - Ценова 
таблица №2

Оценка по 
показател Кг 
с максимален 
брой точки 20

Предложение 
на участника 
по Показател 
КЗ - Ценова 
таблица №3

Оценка по 
показател Кз 
с максимален 
брой точки 10

Крайна
оценка

КО=К1+Кг+Кз

„Индустриал Партс" 
ООД 119,38 70 322,43 20 2583,43 10 100

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:
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 предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Доставка на резбови спирателни кранове, обратни клапи и филтри" с „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 -1 
Управител, Христо Георгиев Илиев - Управител и Георги Иванов Георгиев - Управител.
Работата на Комисията приключи на .............................г. с подписване на настоящия Протокол.
Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 19.05.2020 г. и приключен на 12.06.2020 г. представляват цялостния и 
окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за 
участие в настоящата процедура.
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