Заличавания ш I основание ЗЗЛЬ

П РОТО к о л

На 12.01.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-26/12.01.2018 г., комисия в състав
Председател:
1. Владимир Марков - Ръководител "Енергийни ресурси";
основни членове:
2. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
и резервни членове:
1. Станислав Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка";
2. Никола Неделчев - Старши мениджър "Електромеханична поддръжка";
3. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
4. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
5. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
6. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
7. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
9. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
10. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
11. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване",
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 44492/HZ-4197 и пиелмет
нт?Гп°ап 71аоляеКТР°ЛВИГаТеЛИ OT° i i Д° 315 kW " пу6ликувана на 03.01.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под Ю
п о л Х и 1 Л 1 е „ ТиНа 0СН0вание чл' 97 °т ПП30П “ правилата определени в ЗОП и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени
получените оферти и да класира участниците.
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Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от
участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:
№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
Седалище и адрес на
управление:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:

1
на 11.01.2018 г. в 10:09 часа
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД, ЕИК 115509602
гр. Пловдив 4004, бул. „Ал. Стамболийски" №34, ет.
2, ап. 35
032 962691
032 960440
eltechOabv.ba
Димитър Анд^ов - Управител
*

2
на 11.01.2018 г. в 11:08 часа
„Гарант Експрес 1990" ООД, ЕИК 204043392
гр. Радомир 2400, ж.к. кв. „Върба", ул. „Райко
Даскалов" №93
0777 80781
0777 80781
aarantexpres(a)abv.bq
Георги Джибирски - Управител
Стр. 1

Владимпп морков
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Христо Зангов

Адрес за
кореспонденция:
№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
Седалище и адрес на
управление:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:
Адрес за
кореспонденция:

гр. Пловдив 4003, ул. „Георги Бенев" №3, п.к. 91

гр. Радомир 2400, ж.к. кв. „Върба", ул. „Райко
Даскалов" №93

3
на 11.01.2018 г. в 14:07 часа
„Сейк Електроремонт" ЕООД, ЕИК 203878770
гр. Перник 2300, ул. „Искър" №7, вх. А, ап. 2
0896 660686
Не е посочен
seik elektroremontOabv.ba
Йордан Йорданов - Управител
гр. Перник 2300, ул. „Искър" №7, вх. А, ап. 2

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисия в състав Владимир Марков, Мария Ширлетова и Христо Зангов разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1.
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:
1.1.
В представения съгласно изискваният на т. 3.7. от обявата „Списък-декларация с изпълнени от участника за
предходните три години, считано до дата на подаване на офертите, идентични или сходни (ремонт на ел. машини, на които се налага
пренавиване на намотки) с предмета на настоящата поръчка дейности. Списъкът - декларацията трябва да съдържа информация
относно описание, суми, дати и получателите на услугите. Към списъкът - декларацията участникът трябва да представи доказателства
- преди подписване на договора, за извършените услуги посочени в списъка" не са посочени изискваните в горната точка суми за
описаните от участника сходни дейности.
1.2.
Участникът не е представил изисканата в т. 3.10. от обявата „Срок и процедура за приемане на рекламации".
С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95" ООД да бъде отстранен от
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил описаните по-горе и изискани в обявата
информация и документ.
2.
„Гарант Експрес 1990" ООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:
2.1. В представения съгласно изискваният на т. 3.7. от обявата „Списък-декларация с изпълнени от участника за предходните три
години, считано до дата на подаване на офертите, идентични или сходни (ремонт на ел. машини, на които се налага пренавиване
на намотки) с предмета на настоящата поръчка дейности. Списъкът - декларацията трябва да съдържа информация относно
описание, суми, дати и получателите на услугите. Към списъкът - декларацията участникът трябва да представи доказателства преди подписване на договора, за извършените услуги посочени в/списъка" не са посочени изисканите в горната точка
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Стр. 2
Влади^ч^ Manu-QB

.■Маиизгшиолетова

христо мангов

„описание", „дати" а като „суми" е посочена следната информация: „над 20 х.лв.", „до 10 х.лв." и така нататък - за всички в
представения от участника списък, което комисията счита, че не е „сума", каквото е изискването на горната точка представената
информация да съдържа.
2.2. В представения съгласно изисканият в. т. 3.9. „Списък с имена и квалификация на изпълнителски персонал: електро монтьор и
бобиньор и на ръководния персонал - електро инженер" няма посочено лице като „ръководен персона - електро инженер".
С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Гарант Експрес 1990" ООД да бъде отстранен от
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил описаните по-горе и изискани в обявата
информации.
3.
„Сейк Електроремонт" ЕООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:
3.1. Участникът не е представил изисканата в т. 3.6. от обявата „Декларация от участника, че в случай, че бъде определен за
изпълнител, преди подписване на договора ще представи попълнен Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори с
Декларация за осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно
предмета на договора, както и че ще подпише приложеното към Проекто-договора Споразумение за съвместно осигуряване на
ЗБУТ ".
3.2. Участникът не е представил изисканият в т. 3.9. от обявата „Списък с имена и квалификация на изпълнителски персонал: електро
монтьор и бобиньор и на ръководния персонал - електро инженер".
3.3. Участникът не е представил изисканата в т. 3.10. от обявата „Срок и процедура за приемане на рекламации".
С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Сейк Електроремонт" ЕООД да бъде отстранен от
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил посочените по-горе и изискани в обявата
документи.
Комисията предлага на Възложителя да прекрати обявата за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер
44492/HZ-4197 и предмет „Ремонт на електродвигатели от 0,1 до 315 kW", тъй като всички оферти не отговарят на условията за
представяне и са неподходящи.
Работата на Комисията завърши на

o s .o n .m g r.

с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

мрн<
то де мулиак
(Arn
telleteau)
Изпълпи.елен директор
"Софийска вода" АД
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