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Процедура TT001925

ПРОТОКОЛ №2
Ha 17.06.2020 година в 14:00 часа в "Софийска вода” АД, на основание заповед с номер СН-101/15.05.2020 г. комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Братованова Старши специалист Снабдяване и членове:
2. Христо Димитров -  Мениджър „Третиране и обезводняване на утайки -техническо лице
3. Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори"
4. Тонка Чолакова - Юрисконсулт Правен отдел,
5. Катя Въртийска -  Счетоводител "Съдебни вземания”-, основен член - „Финансова дирекция"; 

и резервни членове:

6. Петя Маринова- Супервайзър "Финансово счетоводство - „Финансова дирекция";резервен член
7. Васил Николов- Мениджър "Технологичен отдел" -техническо лице
8. Веселин Димитров -  Директор Е и П
9. Желяз Рангелов -  Зам. Директор „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води"
10. Свилен Габровски - Директор Логистика и трансформации
11. Маргарита Лазарова -  Мениджър Правен отдел;
12. Елена Петрова - Юрисконсулт;
13. Петя Иванова -  Юрисконсулт
14. Анелия Петрова - Юрисконсулт
15. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
16. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
17. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
18. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
19. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
20. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване";
21. Ана Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване";
22. Звезделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване";

се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) Т001925 „Доставка на фино смляна 
негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка", открита с Решение СН-67/30.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, 
публикувано обявление в РОП на 11.09.2019 г. под номер 00435-2020-0019, 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.
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Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 08.061.2020 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 на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.
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 17.06.2020 г. в 14:00 часа комисията извърши преглед на документите.
Комисията направи следните констатации:

1. Относно участник „Огняново-К" АД
В определения срок участникът „Огняново-К" АД е входирал в Деловодството на Софийска вода АД, допълнителни документи във връзка с чл.54, ал.9 от 
ППЗОП.

1.1 Представил е нов ЕЕДОП
1.2 Представения нов ЕЕДОП е попълнен, конвертиран в нередактируем формат, подписан електронно и представен в електронен вид, с 

което е отстранил несъответствието, посочено в Протокол 1, а именно: : Приложеният в документацията ЕЕДОП в „.doc" формат следва да бъде 
попълнен, конвертиран в нередактируем формат, подписан електронно и представен в електронен вид.

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 17.06.2020 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:

2. Относно Участник „Калцит" АД
Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.15.4.1. от Инструкции към участниците, Участникът представя Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката, с пълно описание на техническите характеристики на продукта (химически състав на стоката), с които Участникът участва в 
процедурата. Участникът представя документи, доказващи че стоката отговаря на БДС EN 459-1:2015 или еквивалент и/или да че има СЕ маркировка за 
съответствие. Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на 
изискванията на Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора.

Комисията констатира, че техническото предложение на Участника не съдържа изисканите: описание на техническите характеристики на продукта 
(химически състав на стоката), с които Участникът участва в процедурата и документи, доказващи че стоката отговаря на БДС EN 459-1:2015 или 
еквивалент и/или да че има СЕ маркировка за съответствие.

С оглед описана I а констатация, комисията предлага на Възложителя, да отстрани от участие в процедурата, участника „Калцит" АД, на основание чл.107,
т.2, буква а) от ЗОП, тъй като участникът не е представил оферта, отговаряща на предварително обявенитре условия за изпълнение на поръчката.
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3. Относно Участник „Огняново-К" АД:
комисията констатира, че Участникът е представил изисканите в чл. 15.4.1 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.

Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 30.06.2020г. от 9:00 часа.
Във връзка с горното, на 25.06.2020 г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя - www.sofivskavoda.ba се 
публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта.
Комисията се събра на следващо свое заседание на 30.06.2020г. от 9:00 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 „ Огняново-К “ АД 
С извършване на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
След приключване на публичната част, на закрити заседания, считано от 30.06.2020 комисията прегледа по същество ценовото предложение и установи 
следното:
4. „ Огняново-К “ АД - Участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП
5. Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участника, което 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 за един тон [1000 кг.) 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 цена за един тон(1000 килограма), 

в лв. без ДДС

Оценка

точки

1 „ Огняново-К " АД
123.00

100

6. С оглед посоченото в протокол №1 и настоящия протокол, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, чиято оферти за участие 
отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП: „Огняново-К" АД със седалище и адрес на управление: , гр. София, 1301, ул. 
„Позитано" №7, ет. 4, офиси 15-16, представлявано от Николай Кирилов Колев- Изпълнителен Директор.

Комисията предлага на Възложителя да подпише договор за „Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка" 
с „Огняново-К" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, ул. „Позитано" №7, ет. 4, офиси 15-16, представлявано от Николай Кирилов 
Колев- Изпълнителен Директор.

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

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, започнат на 15.05.2020г. и приключен на 08.06.2020 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.
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