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На, 04.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-72/04.04.2019 г. комисия в състав:

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 48766/IK-4341 и предмет „Изработка и доставка на 10 стоманени варели с вместимост \/=400литра (500 кг.) за 
транспорт и съхранение на втечнен под налягане хлор" публикувана обява на 12.06.2019г. и удължена на 26.0б.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 2
Дата и час на подаване: 25.06.2019 г., 14:33 ч. 01.07.2019 г., 9:34 ч.
Участник- фирма: „Скорпио 46" ЕООД ЕИК 115535305 „Совел" ООД ЕИК 103731627
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Заличените данни са на оснвоание ЗЗЛД
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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 02.07.2019г. 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.

2. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът „Совел" ООД НЕ отговаря на изискванията на 
обявата, ЗОП и ППЗОП и участника няма да бъде оценена поради следните мотиви:
Участникът е предложил обща предложена цена в ценова таблица 74 800 лв. без ДДС, която надвишава заложената 
прогнозна стойност от 69 990 лв. без ДДС . не отговарят на условието на обявата.
Участникът е предложил 50% авансово плащане, което не отговаря на т.6 от раздел III Цена на проекта на договора където е 
предвидено плащане до 45 дни след доставката.
Участникът е предложил 12 месеца гаранция , което не отговаря на т. 6.1. от раздел I Предмет на договора. Техническа 
спецификация и начин на изпълнение в която минималния гаранционен срок е 24 месеца.

Комисията предлага на Възложителя участника „Совел" ООД да бъде отстранен от обявата на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, 
след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените критерии за подбор или не е изпълнил друго 
условие в обявата.

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

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 48766/IK-4341 и 
предмет „Изработка и доставка на 10 стоманени варели с вместимост \/=400литра (500 кг.) за транспорт и съхранение на втечнен 
под налягане хлор.
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