ДОКЛАД
От работата на комисия, назначена със Заповед СН-1/07.01.2020 г., във връзка с
провеждане на открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, с номер ТТ001889 и
предмет „И звърш ване на аварийни ремонти свързани с поддръж ка на
канализационни м реж и и съоръж ения към тях, експлоатирани от „Софийска
вода" АД, както и изграж дане на нови сградни канализационни отклонения
(СКО)" открита с Решение СН-320 от дата 28.11.2019 г на Възложителя „Софийска
вода" АД, публикувано обявление в РОП на 02.12.2019 г. под номер 00435-2019-0087.
Резултати от работата на комисията:
1. Комисията започна своята работа на 07.01.2020 г. в 10:00 ч. в следния състав:
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2. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП:
• ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020", с участници: „Гелак" ООД, ЕИК
121002176, ЕТ „Йони ДМ-Йонко Стоилов", ЕИК 831699193 и „Гарантстрой
Комплект" АД, ЕИК 175046468
3. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е
отразена в Протокол №1 (приложен към доклада).
4. След приключване на публичното заседание, на поредица закрити заседания,
считано от 07.01.2020Г., комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
представени от Участника ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020", комисията
установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното
състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
5. На следващо заседание комисията прегледа техническото предложение от офертата
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020" и констатира, че участникът е
представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
Възложителя.
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6.

Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на
участника на 17.01.2020 г. от 11:00 ч. В тази връзка на 14.01.2020 г.; комисията
публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача от сайта
на Възложителя - www.sofivskavoda.bQ. съобщение за датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите предложения.

7.

Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените в т. 6 дата и час.
На публичното заседание на комисията, проведено на 17.01.2020 г. от 11:00 ч.
присъстваха следният упълномощени представител на участник: Антон Гелов —
пълномощник на ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020".

8.

След приключване на публичната част, на закрити заседания, считано от
17.01.2020 комисията прегледа по същество ценовото предложение на участника
ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020" и установи следното:
Съгласно изискванията на възложителя, посочени в т. 16.7.5. от Инструкцията към
участниците в документацията за участие, участникът представя в ценовото
предложение Ценова листа, в която попълва предлаганите от него единични цени
за посочените видове канализационни материали, които ще бъдат доставяни при
необходимост от Изпълнителя на договора по процедурата.
След извършения преглед, комисията констатира, че в Ценовата листа на
участника фигурират две колони с цени. По този начин, за един и същи артикул са
предложени две единични цени, което поставя комисията в невъзможност да
установи каква единична цена за всеки отделен артикул оферира участникът.

9.

С оглед на описаното несъответствие и поради факта, че ценовото предложение е
представено по начин, който е в нарушение на посочените изисквания на т. 16.7.5
от Инструкцията към участниците, комисията констатира, че ценовото предложение
на участника ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020" не отговаря на условията за
представяне на оферата и предлага на възложителя да отстрани от участие в
процедурата участника ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020" на основание чл. 107,
т. 5 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на
условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

10. Комисията предлага на Възложителя да прекрати обществената поръчка с номер
ТТ001889 и предмет "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на
канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода"
АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)" на
основание чл.110, ал.1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички подадени оферти не отговарят
на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
11. Приложения:
11.1. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП
11.2. Протокол №1
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