Протокол № 3 по процедура ТТ001930

" С о фи й с к а в о д а " АД, С о ф и я
П Р О Т О К О Л №3
На, 14.08.2020 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-164/16.07.2020 г комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
и
ЧЛЕНОВЕ:

2/ Манол Иванов - старши мениджър Външно 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 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.

Комисия:

Стр. 1

Заличените данни са на основание ЗЗЛД и директива на ЕС
Иван Къ^ев

/

Манол Иванов

МаЗ^б^ Ш ирлетова
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Мястото, датата и часът на отваряне на запечатания плик „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 участника, 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 ценовото
предложение на участника. С описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На следващи свои заседания комисията прегледа ценовото предложения на допуснатия участник и констатира следното:

1. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Васил Василев КВС 3"
ЕООД и констатира, че съдържанието 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 ценовото предложение поради наличието на
едно ценово предложение.
Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника, което отговарят 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:
Оценка - максимален брой точки 100 за Ценова таблица раздел Б Цени и данни

Участник
„Васил Василев КВС 3"
ЕООД

Оценяваното ценово
предложение клетка
Общо от Ценова
таблица лв. без ДДС
134 980,00

Оценка с
максимален брой
точки 100 за
Ценова таблица
100,00

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците,
предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:
1.

чиито

„Васил Василев КВС 3" ЕООД, ЕИК: 175020594, със седалище и адрес на управление гр. София 1138, район Панчарево,
ж.к. Горубляне, бул. Цариградско шосе 164, представлявано от Васил Соколов Василев;

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор със:

Иван Къчев

Мано/^иваяов

Маррб Ш ирттова
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1. „Васил Василев КВС 3" ЕООД, ЕИК: 175020594, със седалище и адрес на управление гр. София 1138, район Панчарево,
ж.к. Горубляне, бул. Цариградско шосе 164, представлявано от Васил Соколов Василев;

Работата на Комисията приключи на ...21.0.8....2020 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №3, заедно с протокол №1 и протокол №2 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
се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл.106 от Закона за обществените поръчки.
Утвърдил:
Възложител
Станислав Станев
Пълномощник на Изпълнителния директор
Дата:

21.08.2020г.

Стр. 3

Комисия:

Иван Къчер

Манол Иванов

Мл$>А*2 ц)ирлетова

