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П Р О Т О К О Л №2
На 23.03.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-6/09.01.2020г. комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
и
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.
и резервни членове:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001884 и предмет „Доставка,
гаранционна н извънгаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение на канали н водопровод", открита с Решение СН325/05.12.2019г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 05.12.2019г. под номер 00435-2019-0089, с
предмет разделен на следните обособени позиции: първа обособена позиция - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на
2 броя преносима система за видеозаснемане на водопроводи, канали и тръби с диаметър от 080 до 0300 с ръчно водене на камерата“, втора
обособена позиция - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брой телескопична камера за бърза инспекция на
канали с диаметър на обследвания канал - от 200 до 1500 мм“ и трета обособена позиция - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна
поддръжка на 1 брой роботизирана количка“, да отвори и разгледа представените допълнителни документи, изискани в Протокол №1 с
констатираните несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и да провери съответствието на
документите от техническите предложения на участниците, за които &.установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор.
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Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 09.03.2020г. комисията изпрати Протокол №1 на участниците в процедурата в деня на
публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на сайта на Възложителя - www.soflyskavoda.bg.
След изтичане на законовия срок за представяне на допълнителни документи, посочени в Протокол №1 за отстраняване на
несъответствията по документите съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП, доказващи съответствието на участника с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, на закрито заседание на 23.03.2020г. в 10:00 часа комисията, извърши преглед на документите и
направи следните констатации:
1. „КМТ Сервиз“ ЕООД - В законовият срок Участникът е представил нов образец на ЕЕДОП за обособените позиции за които
участва, електронно подписан от Брайко Дублеков в качеството му на Управител и представляващ „КМТ Сервиз“ ЕООД. При направена
проверка валидността на електронния подпис на представения ЕЕДОП е потвърдена, с което комисията счита, че участникът е отстранил
несъответствието описано в Протокол №1 и приема, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и
на ЗОП.
2. „СИМАК 2018“ ЕООД - В законовият срок Участникът е представил нов образец на ЕЕДОП за обособената позиция за която
участва, електронно подписан от Петър Манчев в качеството му на Управител и представляващ „СИМАК 2018“ ЕООД, като след прегледа
му комисията констатира следното:
2.1. В представеният електронно подписан образец на ЕЕДОП, в Раздел Б от ЕЕДОП: Информация за представителите иа
икономическия оператор, Участникът е посочил „НЕ“. С оглед на това, че липсващата информация е достъпна и видна от Търговски
регистър, комисията приема, че участникът е отстранил несъответствието описано в Протокол №1.
2.2. В представения електронно подписан образец на ЕЕДОП, в Раздел Г от ЕЕДОП: Други основания за изключване, конто
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, в
Специфични национални основания за изключване - „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване,
които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, комисията констатира, че
участникът е посочил „НЕ“ и приема, че същият е отстранил несъответствието описано в Протокол №1.
2.3. В представения електронно подписан образец на ЕЕДОП, съгласно т. 16.3.1. от инструкциите към участниците от
документацията, участникът следва да декларира: „За съответната обособена позиция - Участникът да е изпълнил доставки с
предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция от обществената поръчка за последните трн
години, считано от крайната дата за подаване на офертите. Под „сходен“ следва да се разбира доставка на камери за
инспекция на канализация нлн водопровод“, като информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически
н професионални способности, т. 1 б) от ЕЕДОП. Комисията констатира, че за обособената позиция за която участва Участникът е
описал/декларирал списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка в съответствие с
посоченото изискване и приема, че същият е отстранил несъответствието описано в Протокол № 1.
С оглед описаното, Комисията приема, че представените от участника документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията
на възложителя и на ЗОП.
На същото закрито заседание, комисията разгледа техническите предложения от офертите на допуснатите участници, чиито
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите на комисията са както следва:
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
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1. „КМТ Сервиз“ БООД - При преглед на изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците документи, Комисията установи,
че липсва превод на български език на приложеното оторизационно писмо от фирмата производител на оборудването за участие по
съответната обособена позиция, съгласно описаното в точка 11.5 от инструкциите към участниците от документацията и изискването
офертата да бъде на български език, заложено в чл. 101, ал.б от ЗОП.
С оглед на описаното, техническото предложение на Участника за първа обособена позиция не отговаря на изискванията на
възложителя н Комисията на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП ще препоръча на Възложителя, Участникът да бъде отстранен от
участие в процедурата.
2. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД - Участникът е представил изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците
документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „СИМАК 2018“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1. „КМТ Сервиз“ ЕООД - При преглед на изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците документи, Комисията установи,
че липсва превод на български език на приложеното оторизационно писмо от фирмата производител на оборудването за участие по
съответната обособена позиция, съгласно описаното в точка 11.5 от инструкциите към участниците от документацията и изискването
офертата да бъде на български език, заложено в чл. 101, ал.б от ЗОП.
С оглед на описаното, техническото предложение на Участника за трета обособена позиция не отговаря на изискванията на
възложителя и Комисията на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП ще препоръча на Възложителя, Участникът да бъде отстранен от
участие в процедурата.
2. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД - Участникът е представил изисканите в чл. 17.5 от Инструкциите към участниците
документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 30.04.2020г. от 10:00ч., да отвори и оповести
ценовите предложения на допуснатите участници, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя, както
следва:
1. „СИМАК 2018“ ЕООД - за втора обособена позиция.
2. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД - за първа и трета обособени позиции.
Във връзка с горното на 24.04.2020г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя www.sofivskavoda.bg се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.
На публичното заседание на Комисията на 30.04.2020г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъстваха
: - Упълномощен представител на фирма „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД и
- Упълномощен представител на фирма
„КМТ Сервиз“ ЕООД.
Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници и ги оповести. Трима членове на комисията подписаха гърба на
ценовите предложения. Комисията предложи на присъстващите представители да подпишат ценовите предложения на другите
участници, като те се възползва от това си право.
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С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
След приключване на публичната част, на свое закрито заседание Комисията прегледа по същество ценовите предложения и
установи следното:
1. „СИМАК 2018“ БООД - Участникът е представил ценово предложение за втора обособена позиция, което отговаря на
изискванията на възложителя и на ЗОП.
2. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД - Участникът е представил ценови предложения за първа и трета обособени позиции,
които отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.
Поради наличието на една допусната оферта за всяка обособена позиция, не е налице основание за проверка на предложенията с
оглед прилагане на разпоредбата на чл.72, ал. 1 от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовите предложения.
След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които
отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по
критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена, както следва:
Показател Ш - „Цена“ (Ц) - относителна тежест 70 точки.
Оценката по по показател „Цена“ (Ц) се изчислява по следната формула: Ц = Ц т т / Ц п х 70, където "Цгшп" - най-ниската предложена цена
от ценовата таблица в раздел Б „Цени и данни“; „Цп”- предложената от n-тия участник цена от ценовата таблица в раздел Б „Цени и
данни“.
Показател Пг - „Гаранционен срок“ (Г) - относителна тежест 30 точки. Предложеният от участника гаранционен срок не трябва да
бъде по-кратък от 24 месеца (участник предложил по-кратък срок от 24 месеца се отстранява).
Оценката по показател Т " се изчислява по следната формула: Г = Гп/Гшах х 30, където „Гп”- предложеният от n-тия участник
гаранционен срок в месеци (цяло число); Т т а х " - най-дългият предложен гаранционен срок в месеци.
Комплексната оценка (КО) на всяка оферта се получава като сума от индивидуалните оценки по двата показателя по следната
формула: КО=Ш+П2. Максималният брой точки на КО е 100.
Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция, ще бъде класиран на първо място и избран за
изпълнител на договора
ОЦЕНКА
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна н извънгаранционна поддръжка на 2 броя преносима система за
видеозаснемане на водопроводи, канали и тръби с диаметър от 080 до 0300 с ръчно водене на камерата“
№

Участник

1 „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД

Ш

Оценка/
точки

П2

Оценка/
точки

КО

73393.00

70

24 месеца

30

100

5
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брои телескопична камера за
бърза инспекция на канали с диаметър на обследвания канал - от 200 до 1S00 мм“
№

Участник

1 „СИМАК 2018“ ЕООД

Пх

Оценка/
точки

П2

Оценка/
точки

КО

32100.00

70

24 месеца

30

100

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна н извънгаранционна поддръжка на 1 брой роботизнрана количка“
№

Участник

1 „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД

Ш

Оценка/
точки

па

Оценка/
точки

КО

43343.00

70

24 месеца

30

100

На 30.04.2020г. Комисията бе уведомена за промяна в съвета на директорите на „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, както следва
Ивайло Симеонов Радев - Изпълнителен директор, Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД и Антон Иванов Радев - Член на СД,
което обстоятелство следва да бъде взето предвид от възложителя при сключване на договор с участника.
Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито предложения
отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начнн:
ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна н извънгаранционна поддръжка на 2 броя преносима система за
видеозаснемане на водопроводи, канали и тръби с диаметър от 080 до 0300 с ръчно водене на камерата“
1. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, ул. Андрей Ляпчев №
51, представлявано от Ивайло Симеонов Радев - Изпълнителен директор, Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД и Антон Иванов
Радев - Член на СД.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брой телескопична камера за
бърза инспекция на канали с диаметър на обследвания канал - от 200 до 1500 мм“
1. „СИМАК 2018“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, р-н Северен, бул. Васил Левски №107,
представлявано от Петър Запрянов Манчев - Управител.
ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брой роботнзирана количка“
1. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, ул. Андрей Ляпчев №
51, представлявано от Ивайло Симеонов Радев - Изпълнителен директор, Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД и Антон Иванов
Радев - Член на СД.
Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договори за „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка
системи за видеонаблюдение на канали и водопровод“, както следва:
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ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна н извънгаранционна поддръжка на 2 броя преносима система за
вндеозаснемане на водопроводи, канали и тръби с диаметър от 080 до 0300 с ръчно водене на камерата“
1. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, ул. Андрей Ляпчев №
51, представлявано от Ивайло Симеонов Радев - Изпълнителен директор, Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД и Антон Иванов
Радев - Член на СД.
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна н извънгаранционна поддръжка на 1 брой телескопична камера
за бърза инспекция на канали с диаметър на обследвания канал - от 200 до 1500 мм“
1. „СИМАК 2018“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, р-н Северен, бул. Васил Левски №107,
представлявано от Петър Запрянов Манчев - Управител.
ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, гаранционна н извънгаранционна поддръжка на 1 брой роботнзирана количка“
1. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, ул. Андрей Ляпчев №
51, представлявано от Ивайло Симеонов Радев - Изпълнителен директор, Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД и Антон Иванов
Радев - Член на СД.
Работата на Комисията завърши на

с подписване на настоящия протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, представляват цялостния и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор,
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.
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