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П Р О Т О К О Л  №1
На, 12.05.2020 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН- 96/12.05.2020 г комисия в състав:

се събра, за да отвори представените оферти във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер 
ТТ001926 и предмет „Извършване на водолазен оглед на затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на 
язовирна стена „Бели Искър", почистване на отложен наносен материал или инкрустации по леглата на същите, 
определяне състоянието на уплътненията на челните саваци, подводен оглед с робот - камера на геомембраната по 
целия периметър на стената, между кота 1874,ООм. и затежняващия плинт в основата", открита с Решение СН-80 от 
16.04.2020 г. на Възложителя, публикувано обявление в РОП на 16.04.2020г. под номер на преписката 00435-2020-0023, както и 
да оповести документите, съдържащи се в опаковките им, в съответствие с изискванията на ЗОП.
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Заличените данни са на основание ЗЗЛД
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На заседанието на 12.05.2020г. от 10:30 часа, Комисията, след като получи от председателя протокола по чл.48, ал.б от ППЗОП и 
подадената оферта, и след като членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, 
пристъпи към отваряне на офертата:

№ 1 2
Дата и час на подаване: 11.05.2020 г., 13:51ч. 11.05.2020 г., 14:09ч.
Участник- фирма: „Хидроремонт Иг" ООД

ЕИК: 119038763
„Черноморски Водолазен Център" ООД

ЕИК: 103616952
телефон
имейл

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участника.
При спазване на съответните изисквания, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисията извърши следните действия:
• комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. Трима от членовете на комисията подписаха плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри".

• трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На основание посоченото в заповедта за назначената комисия председателят на комисията предаде офертата за съхранение в 

отдел „Снабдяване".
На поредица закрити заседания, считано от 12.05.2020 г. , комисията разгледа по същество подадените документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в 
обявлението и в инструкции към участниците от документацията.

1. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „Хидроремонт Иг" ООД и установи следното:
Участникът „Хидроремонт Иг" ООД е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в 

съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие изисквания. Комисията 
констатира, че е налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „Черноморски Водолазен Център" ООД и установи следното:
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Участникът "Черноморски Водолазен Център" ООД е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие изисквания. Комисията 
констатира, че е налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията разгледа документите от техническото предложение на участника и констатира следното:
1.. "Хидроремонт Иг" ООД е представило всички изискуеми документи, посочени в инструкциите към участниците и е налице 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.
2. „Черноморски Водолазен Център" ООД е представило всички изискуеми документи, посочени в инструкциите към участниците 

и е налице съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.
Комисията ще се събере на следващо свое заседание за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника в 
процедурата.

Датата, часът и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" ще бъдат обявени чрез публикуване на съобщение в 
електронната преписка на процедурата в раздел „Профил на купувача" на Възложителя -  www.sofiyskavoda.bg, не по-късно от два 
работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение.

Работата на Комисията приключи на / Г . 0S 2020 г в с подписване на настоящия Протокол.
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