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На, 14.03.2018 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-72/06.02.2018 г комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ Дарина Вълчева - старши мениджър "Изпълнение на капиталова програма"; 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2/ Ясен Баталов - Старши Ръководител „Проект"- техническо лице 
3/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
4/ Теменуга Денчовска -Счетоводител "Постъпления от клиенти";
5/Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";

и резервни членове:
Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен Отдел";
Петя Иванова - Юрисконсулт;
Анна Коновалова - Юрисконсулт;
Елена Петрова - Юрисконсулт;
Анелия Петрова-Юристконсулт;
Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
Звезделина Борисова -  Старши специалист „Снабдяване";
Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
Николета Тричкова -Старши специалист „Снабдяване";
Мира Тенева -  Координатор „Снабдяване";
Радостина Христова- Мениджър Управление на договори по капиталови проекти;
Катя Въртийска- Счетоводител "Възнаграждение на персонала";
Манол Иванов - Главен инженер Външно водоснабдяване;

Протокол № 2 по процедура ТТ001661

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001661 и предмет 
"Рехабилитация на участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р „Лозенец", чрез 
облицовка с втвърдяване на място (CIPP) - западно платно на бул. „Симеоновско шосе", при моста на р. „Драгалевска", 
СО, район „Лозенец'"' открита с Решение ДР-416 от 21.07.2017 г. на Възложителя, публикувано обявление в РОГ1 на 21.07.2017г., 
което е обжалвано със жалба от ВХР-1672|/03.08.2017г. от „Български Енергийни партньори" ЕООД, по която има издадено
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Разпореждане РоткЗОП-259/29.08.2017г. с което е отказано образуване на производство, което е обжалвано пред ВАС, който излиза 
с Определение 11334 от 28.09.2017г., с което оставя в сила разпореждането на КЗК. С Решение за одобрение на обявление на 
изменение ДР-934/17.10.2017г. срока за подаване на оферти е удължен, в който срок е обжалвано Разяснение на Възложителя СВ- 
2094/23.10.2017г. с жалба в КЗК ВХР-2258/25.10.2017г. от „Енерджи сейвинг сървисис" ЕООД, по която жалба е образувано 
производство КЗК - 950/02,11,2017г., по която има Решение 45/18.01.2018г., която отменя, като незаконообразно действието на 
Възложителя във връзка с Разяснението, което Софийска вода АД обжалва пред ВАС по която жалба има и Определение 
1339/16.11.2017г., което оставя без уважение искането за временна мярка, което определение е обжалвано пред ВАС със жалба вх. 
17835117/30.11.2017г. ,по която има Определение от ВАС 16030/28.12.2017г., с което оставя в сила определението на КЗК, след 
което е издадено Решение за одобрение на обявление за изменение ДР-43/24.01.2018г. за удължаване на сроковете за подаване на 
оферти. Процедурата е под номер на преписката 00435-2017-0064.. Комисията отвори и разгледа представените на основание чл. 
54 ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на констатираните от нея и описани в Протокол 1 липси, непълноти и 
несъответствия на информацията, включително нередности или фактически грешки и несъответствия към личното състояние и 
критериите за подбор.

Протокол 1 на комисията е изпратен до участниците на 06.03.2018г.

Комисията пристъпи към разглеждане на подадените допълнителни документи на „Строителна Механизация" АД подадени на 
08.03.2018г. в 12:40 часа, „Обединение„Лозенец Рортехник" подадени на 12.03.2018г. в 14:22 часа.

На следващи свои заседания считано от 14.03.2018г. комисията разгледа в детайли допълнителните документи на участниците.

Комисията установи, че участникът „Строителна Механизация" АД е представил документи, включително допълнителна 
информация, в които са отстранени констатираните от комисията несъответствия.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протокол на комисията е установено, че участникът „Строителна 
Механизация" АД 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.

Комисията установи, че участникът Обединение„Лозенец Рортехник"е представил документи, включително допълнителна 
информация, в които са отстранени констатираните от комисията несъответствия.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протокол на комисията е установено, че участникът Обединение 
„Лозенец Рортехник" 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.
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На следващи свои заседания., комисията разгледа документите от техническите предложение на участниците, чиито документи 
за личностното състояние и критериите за подбор отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП и констатира следното:

1. Обединение„Лозенец Рортехник "е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите 
са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

2. Строителна Механизация АД е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на<£&:.$&■ ...2018 г. от №  'А ? .. часа за отваряне и оповестяване на ценовите 
предложение на участниците в процедурата, чиито документи съответстват на изисквания към личното състояние, критериите за 
подбор и в частта на техническото предложение, а именно:

1. Обединение „Лозенец Рортехник

2. „Строителна Механизация" АД

Участниците ще бъде информиран за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти, чрез публикуване на обява в раздел 
„Профил на купувача" на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

Работата на Комисията приключи на .А ........У :...... 2018 г. с подписване на настоящия Протокол.
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