Протокол № 2 по процедура ТТ001930
“С о ф и й с к а в о д а ” А Д , С о ф и я
ПРОТОКОЛ №2
На, 10.08.2020 година в 10:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-164/16.07.2020г. комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ Иван Къчев – Старши специалист Снабдяване;
и
ЧЛЕНОВЕ:
2/ Манол Иванов – старши мениджър Въшно водоснабдяване;
3/ Мария Ширлетова - мениджър управление и контрол на договори ЕИП, БЗР и Сигурност;
и резервни членове:
Маргарита Лазарова – Старши мениджър „Правен Отдел“;
Петя Иванова – Юрисконсулт;
Анна Коновалова – Юрисконсулт;
Анелия Петрова – Юрисконсулт;
Тонка Чолакова – Юрисконсулт;
Елена Петрова–Юристконсулт;
Свилен Габровкси – Директор „Логистика и доставки”;
Звезделина Борисова – Мениджър „Снабдяване“;
Сергей Поборников - Старши специалист “Снабдяване”;
Христо Зангов – Старши специалист „Снабдяване”;
Елена Петкова – Старши специалист „Снабдяване”;
Кристина Донева – Старши специалист „Снабдяване“;
Марияна Братованова – Старши специалист „Снабдяване”;
Николета Тричкова –Старши специалист „Снабдяване”;
Грета Събева– Старши специалист „Снабдяване“;
Веселин Димитров – Директор „ЕИП“;
Мирослав Мильов – Технически ръководител Активи – съоръжения София“;
Цанка Любенова – Мениджър "Финансов контрол на капиталовите разходи";
Екатерина Друмева – Старши бизнес анализатор;
се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001930 и предмет “Доставка на 2 броя

регулиращи затворни органи – тип „Джонсън“ DN 400 и DN 600 с ел задвижка и блок за дистанционно управление“,
открита с Решение СН-132/10.06.2020 г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 10.06.2020г. удължена на с
решение за одобрение на обявление СН-143/17.06.2020г.,под номер 00435-2020-0035, да отвори представените на основание чл. 54 ал. 9 от
ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на липси, непълноти и несъответствия на информацията, включително нередности или
фактически грешки и несъответствия към личното състояние и критериите за подбор констатирани от комисията и описани в Протокол 1.
Протоколът с констатациите на комисията е изпратен до участниците на 29.07.2020г.
Комисия:
......................
Иван Къчев

..........................
Манол Иванов

...............................
Мария Ширлетова

Стр. 1

Протокол № 2 по процедура ТТ001930
Комисията установи, че участникът „Васил Василев КВС 3“ ЕООД е представил документи, включително допълнителна информация, в които са
отстранени констатираните от комисията несъответствия.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи от работата на комисията е установено, че участникът „Васил Василев КВС 3“
ЕООД 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 разгледа документите от техническото предложение на участника, чиито документи за личностното състояние и критериите за
подбор отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП и констатира следното:
1. „Васил Василев КВС 3“ ЕООД 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 14.08.2020 г. от 10:30 часа за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на
участника в процедурата, чиито документи съответстват на изисквания към личното състояние, критериите за подбор и в частта на техническото
предложение, а именно:
1.

„Васил Василев КВС 3“ ЕООД

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 11.08.2020 г. с подписване на настоящия Протокол.

Комисия:
......................
Иван Къчев

..........................
Манол Иванов

...............................
Мария Ширлетова

Стр. 2

