На 04.10.2019 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-248/04.10.2019 г., комисия в състав:
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се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 49245/ЕР-510 и предмет
"Изграждане на нова система за управление на 32 броя филтърни клетки в ПСПВ Бистрица, съгласно инвестиционен
проект", публикувана на 16.09.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под Ш номер 9092506, удължен срок за подаване
на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувано на 30.09.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер
9092961 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да
класира участниците.
На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти присъстваха следните представители на участниците:
1. Иван Симеонов - управител на „Аква Автоматика" ООД
2. Стелиян Тенев - упълномощен представител на „Старт Инженеринг" АД
Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което членовете й
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и преглед на
подадените оферти, по реда на постъпването им.
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№
Дата и час на подаване:
Участник - фирма:
Седалище и адрес на
управление:
Тел.:
Факс:
Имейл:
Представляван от:
Адрес за
кореспонденция:

1
на 30.09.2019 в 15:09 часа
„АКВА АВТОМАТИКА" ООД,
ЕИК 131163990

2
на 30.09.2019 г. в 15:54 часа
„СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД,
ЕИК 204820193

гр. София 1680, ул. Ястребец №20

гр. София 1220, ул. Локомотив № 1

^02 859 20 86
0888 548 000
02 859 20 86
aqua.automation.(5'abv.ba
Иван Симеонов - Управител
гр. София 1680, ул. Ястребец 20

02 931 0784
02 936 0373
02 931 0768
automationfnsta rteng.com
offiсе @sta rte nq. co m
Стоил Стоилов - Председател на
СД и Представляващ
гр. София 1220, ул. Локомотив № 1

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:
•

Комисията отвори постъпилите оферти, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.

•

Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертите на участниците.

•

Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат и представителят на „АКВА АВТОМАТИКА" ООД
подписа техническото и ценовото предложения от офертата на „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ' АД.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
При работата на комисията резервният член Марио Муташки замени основния член на комисията Никола Неделчев, поради
невъзможност на посоченото лице да изпълни служебното си задължение при работата на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 04.10.2019 г. комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за
участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1.

„АКВА АВТОМАТИКА" ООД
След прегледа на представените документи, комисията установи, че участникът „АКВА АВТОМАТИКА" ООД е представил всички
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
обявата и ЗОП.

2.

„СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ' АД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
В офертата на участника „Старт Инженеринг" АД е представен е Списък-декларация за изпълнени идентични или сходни
дейности за предходните 5 години обекти. Съгласно изискванията на възложителя, посочените Обявата за събиране на оферти т.

2.1.
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Технически и професонални възможности: Участникът трябва да е изпълнил дейности, идентични или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните пет години, считано до крайната дата за подаване на офертите. Под сходни дейности
следва да се разбира „Изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на редундантна SCADA системи за управление на
бързи пясъчни филтри, включваща - управление на филтърни клетки, промивни помпи, промивни въздуходувки, КИП въздух,
измерване на технологични параметри, изграждане на редунантни сървърни системи, операторски станции и мобилни панели, в
поне една пречиствателна станция." След преглед на посочените в списъка изпълнени от участника дейности, комисията
установи:
2.1.1. Не е предоставена информация за изпълнени обекти, където е приложено управление на „Бързи пясъчни филтри";
2.1.2. Не е предоставена информация за изпълнени обекти, където е приложено управление на „Филтърни клетки";
2.1.3. Не е предоставена информация за изпълнени обекти, където е приложено управление на „Промивни помпи";
2.1.4. Не е предоставена информация за изпълнени обекти, където е приложено управление на „Промивни въздуходувки";
2.1.5. Не е предоставена информация за изпълнени обекти, където е приложено използването на „Мобилни панели"
С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, с писмо изх. № СВ-3686/10.10.2019 комисията предоставя на
участника „Старт Инженеринг" АД възможност да отстрани констатираните в офертата му непълноти и несъответствия с
изискванията към критериите за подбор, като представи документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в
срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението.
След изтичане на определения с писмо изх. № СВ-3686/10.10.2019 срок за представяне на допълнителни документи, Комисията
се събра на закрито заседание на 16.10.2019 година в 10:00 часа и констатира следното:
Участникът „Старт Инженеринг" АД не е представил в определения срок допълнителни документи за отстраняване на
констатираните в офертата му непълноти и несъответствия, доказващи съответствието на участника с изискванията към
критериите за подбор.
Предвид обстоятелството, че допълнителни документи не са представени, комисията не е установила, че участникът отговаря на
критериите за подбор, съгласно изискванията на възложителя, посочени в „Технически и професонални възможности" от
Обявата за събиране на оферти.
Съобразно гореизложеното и направените от комисията констатации, комисията предлага на възложителя участникът „Старт
Инженеринг" АД да бъде отстранен от обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като комисията е
установила, че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в „Технически и професионални
способности" от Обявата за събиране на оферти.
Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства
на определените в обявата условия и прецени, че то отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията извърши оценка на представеното ценово предложение от допуснатият участник „АКВА АВТОМАТИКА" ООД по
критерий на възлагане „най-ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

/
Стр. 3

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679
4^1 П Л П Л П

1\О р
/ 1~
1у n r w D

i iu ^ K iv

\-уу-\

ОЦЕНКА

„АКВА АВТОМАТИКА" ООД
Оценявано
предложение
на участника

Показатели

№

Брой точки

в лв. без ДДС
1

Показател Mi

20 625,00

10

2

Показател Цг

3 310,80

6

3

Показател Цз

34 061,00

10

4

Показател Ц4

25 819,60

6

5

Показател Ms

33 756,00

10

6

Показател Мб

7 853,20

6

7

Показател 47

34 061,00

10

8

Показател Ма

8 019,60

6

9

Показател Ме

33 756,00

10

10

Показател Мю

7 853,20

6

11

Показател Ми

2 355,20

10

12

Показател М12

26 501,60

6

13

Показател М13

25 789,04

4

Мобша =М 1 + М 2 + М з +М
М 5+ М 6+ Ц 7+ М 8+ Ц 9
+ Ц 10 + М 11 + Ц 12 + М 13

263 761,24

100

14

4+
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на
определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:
1. „АКВА АВТОМАТИКА" ООД
Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за
„Изграждане на нова система за управление на 32 броя филтърни клетки в ПСПВ Бистрица, съгласно инвестиционен
проект" с „АКВА АВТОМАТИКА" ООД, ЕИК 131163990, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. Ястребец №20,
представлявано от Иван Симеонов - Управител.

Работата на Комисията завърши н а ............ с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам/н^стоящия яроток^д
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