
П Р О Т О К О Л
SV1000031736/ 49687/IK-4420

На, 08.11.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН- 293/08.11.2019 г. комисия в състав:

1.
2.

3.

и ре;

на питейни води;

се събра във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
номер на обявата 49687/IK-4420 и предмет „Поддръжка ремонт и преустройство на транспортируеми съдове за втечнен под 
налягане хлор" публикувана обява на 21.10.2019г. и удължена на 04.11.2019г., за да отвори, обяви, разгледа и оцени подадените 
оферти в съответствие с изискванията на Обявата.

Комисията получи от председателя списък на участника, подал оферта за участие и пристъпи към отваряне и преглед на подадените 
оферти, по реда на постъпването им.

№ 1
Дата и час на подаване: 04.11.2019 г., 11:42 ч.
Участник- фирма: „Скорпио 46" ЕООД ЕИК 115535305
Тел.
Email:

л

Заличените данни са на оснвоание ЗЗЛД



SV1000031736/ 49687/IK-4420

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори подадената оферта за участие при спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 97 ал.З от ППЗОП.

На закрити заседания на комисията, проведени считано от 08.11.2019г. комисията разгледа по същество документите, съдържащи 
се в офертите на участника, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други изисквания, поставени от 
възложителя.

1. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът „Скорпио 46" ЕООД отговаря на изискванията 
на обявата, ЗОП и ППЗОП и участника ще бъде оценена.

Комисията извърши оценка на офертата, съответстващи на определените в обявата условия, както следва:

ОЦЕНКА

Участник

Оценяваното 
ценово 

предложение 
предложена цена 

клетка Обща 
стойност на 

Ценова таблица 1 
" от ценовата 

таблица 
Показател П1

Получен брой 
точки показател П 

1максимум 90 
точки

Оценяваното 
ценово 

предложение 
предложена цена 

за Ценова таблица 
2" Показател П2

Получен брой 
точки показател 
П2 максимум 10 

точки

Общо получен 
брой точки 
Ко=П1+П2

„Скорпио 46" ЕООД 413,00 90,00 60,00 10,00 100,00

Въз основа на извършената оценка комисията предлагат на Възложителя класиране на лицата подали оферта 
съответстваща на определените в Обявата условия, както следва:

1. „Скорпио 46" ЕООД

Стр. 2
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Комисията предлага на Възложителя да избере „Скорпио 46" ЕООД с ЕИК 115535305 за изпълнител и да сключи договор по 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 49687/IK-4420 и 
предмет „Поддръжка ремонт и преустройство на транспортируеми съдове за втечнен под налягане хлор"

Комисия:

Утвърждавам настоящия протокол:

Васил Тренев 
Изпълнителен директор

Работата на комисията приключи на

Стр. 3


