Процедура ТТ001917
ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 18.05.2020 г. от 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед СН-47/11.03.2020 г., на основание чл.104 от ЗОП и чл.54 - 60,
от ППЗОП в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Звезделина Борисова - Мениджър отдел Снабдяване
2. Надежда Чолакова - Старши мениджър „Вътрешен одит и риск";
3. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
4. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор - „Финансова дирекция";
5. Петя Янакиева - представител на „Ай енд Джи Брокере",
и резервни членове:
1. Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
2. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
3. Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
4. Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
5. Елена Петкова - Старши специалист "Снабдяване";
6. Мариана Братованова - Старши специалист "Снабдяване";
7. Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване";
8. Кристина Донева - - Старши специалист „Снабдяване";
9. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел";
10. Анна Коновалова - Юрисконсулт;
11. Петя Иванова - Юрисконсулт;
12. Елена Петрова - Юрисконсулт;
13. Момчил Тодоров - Директор "Вътрешен одит, контрол на качеството и управление на риска";
14. Свилен Габровски - Директор „Логистика и доставки";
15. Илда Павлова Тодорова - представител на „Ай енд Джи Брокере".
16. Ана Каратотева - Мениджър „Вътрешен одит"
се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание по Закона за обществени поръчки
(ЗОП) с № ТТ001917 и предмет Застраховане по застраховки „Трудова злополука" и групова рискова застраховка „Живот",
открита с Решение СН-25/07.02.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление с ID 958997 в РОП на
07.02.2020 г. под номер 00435-2020-0004, да отвори представените от участниците в процедурата допълнителни документи за
отстраняване на констатираните от комисията в Протокол №1 несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор.
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Процедура ТТ001917
В рамките на определения срок, на 04.05.2020 г., участникът „Животозастрахователен институт" АД, представи
допълнителни документи във връзка с констатирани несъответствия по отношение по начина за представяне на еЕЕДОП.
Комисията отвори плика с допълнителни документи на участника „Животозастрахователен институт" АД и установи, че
участникът е представил електронен носител (CD), съдържащ еЕЕДОП, с което е отстранил констатираното несъответствие по
отношение на начина на представяне на еЕЕДОП. Комисията разгледа по същество, представения еЕЕДОП и установи, че офертата
на участника съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
На 04.05.2020 г. участникът „Дженерали застраховане" АД, представи по електронна поща, електронно подписани
допълнителни документи във връзка с констатирани несъответствия по отношение на изисквания към личното състояние и
критериите за подбор.
Комисията разгледа представените допълнителни документи на участника „Дженерали застраховане" АД и установи, че
участникът е представил нов еЕЕДОП, с който е отстранил несъответствията по отношение на изискванията към личното състояние,
констатирани в Протокол №1.
На поредица закрити заседание, считано от 18.05.2020 г., комисията прегледа представените от участниците документи по чл.
39, ал.З, т.1 от ППЗОП.
1. Комисията прегледа представеното от „Животозастрахователен институт" АД техническо предложение и констатира, че
участникът е представил посочените в т.15.5. от Инструкциите към участниците, документи, които отговарят на изискванията
на възложителя и на ЗОП.
Участникът „Животозастрахователен институт" АД е представил оферта, която отговаря на предварително обявените
условия на поръчката, като за този участник не са налице основания за отстраняване от участие в процедурата - той отговаря
на критериите за подбор, техническото му предложение съответства на изискванията на процедурата.
2. Комисията прегледа представеното от „Дженерали застраховане" АД техническо предложение и констатира, следното
несъответствие:
• По отношение на трудовата злополука, участникът не е формулирал точно принципът на изплащане на обезщетението
за временна загуба на работоспособност, който съгласно Наредбата за задължителното застраховане на работниците
и служителите за риска „трудова злополука" и посоченото в таблица Покритие от техническото задание на Възложителя
е „за всеки започнат месец временна неработоспособност".
С оглед на описаното несъответствие, комисията констатира, че техническото предложение на участника „Дженерали застраховане" АД не
отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Съгласно чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде
отворено и на основание чл.107, т.2, буква а) от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие „Дженерали застраховане"

АД, тъй като участникът не е представил оферта отговаряща на предварително обявените условия на поръчката.
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Процедура ТТ001917
Наличието на само една подходяща оферта не позволява извършването на сравнение на тази оферта в конкурентна среда.
Класирането на само един участник може да доведе до нарушаване на принципа на свободна и лоялна конкуренция. При наличие
на само една подходяща оферта, липсва важен елемент, с оглед постигане целите на ЗОП при възлагането на обществената поръчка,
а именно - принципите, заложени в чл.2, ал. 1 от закона - осигуряване на свободна конкуренция и пропорционалност. Ефективното
разходване на предвидените за обществената поръчка средства може да бъде постигнато само при осигуряване на конкурентна
среда за избор на оферта при оптимално съотношение между качество и цена.
Комисията предлага на Възложителя на база предоставената му с разпоредбата на чл. 110, ал.2, т.2 от ЗОП оперативна
самостоятелност, и съобразно изложените мотиви, да прекрати обществената поръчка.

Приложения: Неразделна част от настоящия протокол на комисията е Протокол №1 от

йЖша.

Настоящия протокол е утвърден от Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД:

Дата на утвърждаване

Работата на Комисията приключи на
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