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" С о ф и й с к а  в о д а "  АД.  С о ф и я  

П Р О Т О К О Л  №2

На 29.07.2020 година, в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-151/02.07.2020 г. комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване", 
и основни членове:
2/ Ирена Неделчева - Мениджър "Техническа поддръжка на водомери",
3/ Елена Петрова - Юрисконсулт,
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1/ Кирил Манолов - Супервайзър "Тестване на водомери",
2/ Катя Въртийска - Счетоводител „Съдебни вземания",
3/ Петя Маринова - Супервайзър "Финансово счетоводство",
4/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
5/ Петя Иванова - Юрисконсулт,
6/ Анелия Петрова - Юрисконсулт,
7/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
8/ Анна Коновалова - Юрисконсулт,
9/ Свилен Габровски - Директор "Логистика и доставки",
10/Звезделина Борисова - Мениджър "Снабдяване",
11/Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване",
12/Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
13/Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
14/Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
15/Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване",
16/Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване",
17/Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване",
18/Илияна Горелска- Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с публично състезание, по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001916 и предмет „Метрологична 
проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 до 200 мм", открита с Решение СН-133/11.06.2020 г. на Възложителя „Софийска 
вода" АД, публикувано обявление ГО 982290 в РОП на 11.06.2020 г., под номер 00435-2020-0036, 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.
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На 21.07.2020 г., в деня на публикуването на протокол №1, комисията изпрати към участниците в процедурата протоколът с описаните 
констатации от прегледа на представените документи.

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/илй1 други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участника 
„Административна сграда Бояна" АД.

След изтичане на определения срок, на 29.07.2020 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 „Административна сграда Бояна" АД не е представил в законовия срок допълнителни документи.
Предвид обстоятелството, че участникът не е представил нито допълнителни документи за отстраняване на констатираните от комисията 
несъответствия/липса на информация, нито е< представил на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 
и/или допълнена информация, свързани с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор, комисията предлага на възложителя да бъде отстранен от участие в обществената поръчка участникът „Административна сграда 
Бояна" АД на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от ЗОП.

След извършване на описаните по-горе действия комисията разгледа техническите предложения на участниците, които отговарят на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. „Акварор сервиз" ООД - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканата в т. 17.5. от документацията за 
участие декларация, която съответства на предварително обявените от Възложителя условия.

2. „Аква Билдинг Сървиз" ЕООД - представеното от участника техническо предложение съдържа изисканата в т. 17.5. от документацията 
за участие декларация, която съответства на предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията взе решение да отвори и оповести плик Предлагани ценови параметри на публично заседание на 06.08.2020 г. от 10:00 часа 
на участниците, 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.
Участниците бяха информирани за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения, чрез обява, публикувана на 03.08.2020 г. в 
преписката на процедурата, раздел „Профил на купувача", на сайта на Възложителя - уууууу.зо!тузкауос1а.Ьа.
На 06.08.2020 г. от 10:00 часа в централния офис на Възложителя, на свое открито заседание, комисията отвори плик „Предлагани 
ценови параметри" от офертите и оповести предложените цени от участниците, 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.
На откритото заседание на комисията присъстваха следните лица, които съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП имат право да присъстват на 
отваряне на ценови предложения - Стефан Ангелов - упълномощен представител на участника „Акварор сервиз" ООД.
Комисията отвори и оповести представените цени в пликове „Предлагани ценови параметри" от офертите на участниците. Трима членове 
от комисията подписаха гърбовете на ценовите предложения, а представителя от страна на участника подписа гърба на предложението 
на другия участник, чието ценово предложение бе отворено на заседанието на комисията.
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След приключване на откритото заседание, комисията, на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на пликове „Предлагани 
ценови параметри" от офертите на участниците и констатира следното:
1. „Акварор сервиз" ООД - участникът е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.
2. „Аква Билдинг Сървиз" ЕООД - участникът е представил ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", което отговаря 
на изискванията на възложителя и на ЗОП.
Комисията извърши оценка на офертите на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие и на ЗОП, по 
методиката за оценка, описана в документация за участие и по критерий „най-ниска цена", както следва:

№ Участник Предложение на участника -общ сбор от всички попълнени клетки на колона 
„Предложена Ед. цена, (лв.. без ДДС)" записан в празната клетка до клетка „Обща сума"

Оценка на 
участника - точки

1 . „Акварор  сервиз" ООД 425.20 100
2. „Аква Билдинг Сървиз" ЕООД 471.00 90.28

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито предложения отговарят на 
обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП, по следния начин:
1. „Акварор сервиз" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ул. „Константин Русинов", бл. 22, вх. А, ет. 8, ап. 21, 

представлявано от Петко Бояджиев - Управител.
2. „Аква Билдинг Сървиз" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район р-н Красно село

ж.к. Лагера, бл. 55, вх. В, ет. 1, ап. 37, представлявано от Стефан Вълев - Управител.
Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Метрологична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 до 200 мм " с „Акварор сервиз" ООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1172, ул. „Константин Русинов", бл. 22, вх. А, ет. 8, ап. 21, представлявано от Петко Бояджиев - Управител.

Работата на Комисията приключи на .......г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 02.07.2020 г. и приключен на 21.07.2020 г. представляват цялостния и 
окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за разглеждане, оценка и класиране на участника, подал оферта за 
участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181, ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за 
обществените порън-кй-!

Утвържда

Изпълнит» 
Васил Тре
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