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Протокол № 2 по пооиедуоа ТТ001830

На, 31.05.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-99/09.05.2019 г комисия в състав:

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с ТТ001830 и предмет „Доставка на 
технологично оборудване за хлораторни станции", открита с Решение СН-76 от 09.04.2019 г. на Възложителя, публикувано 
обявление в РОП на 09.04.2019г. под номер на преписката 00435-2019-0024, да отвори Плик „Предлагани ценови параметри" , 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.
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Мястото, датата и часът на отваряне на запечатаните пликове „Предлагани ценови параметри", бе предварително оповестено, чрез 
обява в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя. На отварянето на ценовите предложения не присъстваха 
представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", 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 и оповести 
предложените цени от плик „Предлагани ценови параметри”. Трима членове от комисията подписаха гърба на ценовите 
предложение на участниците. С описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На следващи свои заседания комисията прегледа ценовите предложение на допуснатите участници и констатира следното:

Комисията прегледа ценовите предложения в плик „Предлагани ценови параметри" на „Вентех" ЕООД и установи, че 
съдържанието на плика е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

Комисията прегледа ценовите предложение в плик „Предлагани ценови параметри” на „Евротех" ЕООД и установи, че 
съдържанието на плика е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и ЗОП.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовите предложения поради наличието на 
две ценови предложения , които отговарят на инструкциите към участниците и ЗОП.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участниците, които отговаря на изискванията на документацията за участие и 
ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска цена” както следва:

Участник

Оценявано Предложение - 
стойност от клетка „Общо“ 
сбор на единичните цени 
колона „Единична цена в 
лева без ДДС” от Ценова 

таблица от раздел Б: Цени и 
данни.

Брой 
точки 

максимум 
100 точки

Вентех ЕООД 106 461.27 100.00

Евротех ЕООД 108 969.00 97.70
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито 
предложения отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:

1. „Вентех" ЕООД, ЕИК 123504505 със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Красно село, ж.к. Красно 
село, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 47, представлявано от Венелин Тенев Тенев;

2. „Евротех" ЕООД, ЕИК 131112710 със седалище и адрес на управление: гр. София 1111 ,район Слатина, ул. „Манастирска"
№ 54 А, ап. 2 , представлявано от Карамфилка Ангелова Бакалова;

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор за Доставка на 
технологично оборудване за хлораторни станции с класирания на първо място „Вентех" ЕООД, ЕИК 123504505 със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Красно село, ж.к. Красно село, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 47, представлявано 
от Венелин Тенев Тенев.

Работата на Комисията приключи на 01» Z 2019 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1 започнат на 09.05.2019г. и завършен на 09.04.2019г. представляват цялостният и 
окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти 
за участие в настоящата процедура и ср предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл.106 от 
Закона за обществените поръчки.

Утвърдил:,

Възложител 
ВаСил Тренев 
Изпълнителен директор
Дата:
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