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П Р О Т О К О Л   

На, 17.03.2017 година в 13:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед  ДР-134/17.03.2017 г. комисия в 

състав:  

1. Ирена Янкова – Старши ръководител "Проект"; 

2. Радостина Христова - Мениджър "Управление на договори по капиталови проекти"; 

3. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване“; 

и резервни членове: 

1. Кирил Пошев – Ръководител "Проект"; 

2. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“; 

3. Христо Зангов – Старши специалист "Снабдяване"; 

4. Николета Тричкова - Старши  специалист „Снабдяване“; 

5. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване“; 

6. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване“; 

7. Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване“; 

8. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване“; 

се събра във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява  на стойност по чл. 20, ал. 3 
от ЗОП с номер на обявата 43046/RS-2473 и предмет “Изпълнение на СМР за следния обект: „Канализация и водопровод 

по ул. „Царевец“, кв. „Кумарица“, гр. Нови Искър, район "Нови Искър"“, да отвори, обяви, разгледа и оцени подадените 
оферти в съответствие с изискванията на обявата.  

Комисията получи списък на участниците, подали оферти за участие и пристъпи към отваряне и преглед на подадената 

оферта 

№ 1 

Дата и час на подаване: 16.03.2017 г., 12:34 ч. 

Участник: Райкомерс Конструкшън ЕАД 

№ 2 

Дата и час на подаване: 16.03.2017 г., 14:26 ч. 

Участник: БатПел ЕООД 

№ 3 
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Дата и час на подаване: 16.03.2017 г., 14:32 ч. 

Участник: Интерхолд ЕООД 

№ 4 

Дата и час на подаване: 16.03.2017 г., 14:51 ч. 

Участник: Хидрострой ООД 

№ 5 

Дата и час на подаване: 16.03.2017 г., 14:57 ч. 

Участник: Гелак ООД 

№ 6 

Дата и час на подаване: 16.03.2017 г., 15:07 ч. 

Участник: Ивкомплект ЕООД 

№ 7 

Дата и час на подаване: 16.03.2017 г., 16:11 ч. 

Участник: САД – Компани Женерал дьо Траво Д‘Идролик – клон България 

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители на участници: Гергана Димитрова Гунчева – 
упълномощен представител на САД – Компани Женерал дьо Траво Д‘Идролик, Станимира Арсова - упълномощен 

представител на Хидрострой ООД, Илиана Ивова Иванова - упълномощен представител на Батпел ЕООД, Валентин 
Николаев Грозев - упълномощен представител на Интерхолд ЕООД. 

Комисията отвори подадените оферти за участие по реда на постъпването им и обяви ценовите предложения, при 

спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), като извърши действията 
посочени в чл. 97, ал.3 от ППЗОП. 

На закрити заседания на комисията, проведени считано от 21.03.2017 г. комисията разгледа по същество документите, 
съдържащи се в офертите на участниците, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други 

изисквания, поставени от възложителя. 

Разглеждане на офертата на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: 

След прегледа на подадените от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД документи, комисията констатира, че участникът е 

представил всички изискуеми документи в съответствие със заложените в обявата изисквания. 
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Разглеждане на офертата на „БатПел“ ЕООД: 

След преглед на офертата на „БатПел“ ЕООД, комисията установи следните несъответствия с изискванията на 

възложителя, посочени в обявата: 

1. Съгласно условията на обявата за поръчка, участникът следва да представи „…списък (по образец от 
документацията) с успешно изпълнени и завършени за периода обхващащ предходните 5 години, считано до 

датата на подаване на оферта за участие улична канализационна мрежа и улична водопроводна мрежа…“. В 
представеният от участника списък са описани 7 изпълнени обекта. След като се запозна с тях, комисията 

установи, следните несъответствия: 

- Обектът „Дубльор на Ляв Владайски колектор“, деклариран от участника като успешно изпълнен и завършен, 
не може да се приеме за доказване на съответствието с критерия за подбор за идентичен или сходен опит. 

След проверка, направена в регистъра на обществените поръчки, бе установено, че обектът е по възлагане на Столична 
община, с изпълнител Дружество по ЗЗД Обединение „Владайски колектор 2013”, с ЕИК 176542232.  В публикуваното 

обявление за възложена поръчка е отбелязано, че поръчката няма да бъде възлагана на подизпълнител. След 
допълнителни проверки, се установи, че в състава на Дружество по ЗЗД Обединение „Владайски колектор 2013” влизат: 
„СК-13 Пътстрой“ АД, „Статус-Н“ ООД и „СК-13 Трансстрой“ АД. Участникът “БАТПЕЛ“ ООД не е сред участниците в 

обединението. 

- Обектът „Строителство на канализационна мрежа и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І 

етап, подобект: Канализационна мрежа на град Исперих – І етап“, деклариран два пъти от Участника, като 
успешно изпълнен и завършен „само канал“ и втори път – „само водопровод“, не може да се приеме за доказване 
на съответствието с критерия за подбор за идентичен или сходен опит. 

След проверка, направена в регистъра на обществените поръчки, бе установено, че обектът е по възлагане на община 
Исперих, с изпълнител Дружество по ЗЗД "Консорциум "В и К Исперих 2013". В публикуваното обявление за възложена 

поръчка е отбелязано, че поръчката няма да бъде възлагана на подизпълнител. След допълнителни проверки, се 
установи, че в състава на Дружество по ЗЗД "Консорциум "В и К Исперих 2013" влизат „Запрянови-03” ООД и 
„Стройкомерс – ТТ” ЕООД с процентно участие от по 30 %, „Газстроймонтаж” АД – 25%, „Ивелинстрой” ЕООД – 10% и 

„Келет-УТ” ООД  - 5%. Участникът, подал оферта по обявата „БАТПЕЛ“ ООД не е сред участниците в обединението. 

В представения от Участника списък-декларация, обектът некоректно е деклариран с място на изпълнение гр. Ихтиман. 

- Обектът „Комплекс къщи за гости и улично ВиК – гр. Павел баня – улично ВиК“ не се признава за 
доказване на съответствието с критерия за подбор за идентичен или сходен опит. 

Съгласно приложения в тръжната процедура образец на списък-декларация с успешно изпълнено и завършено 

строителство, участникът трябва да декларира „стойност на СМР по отделно за водопровод и канал…“. Участникът не е 
спазил това указание и комисията няма възможност да отчете дали с декларирания обект участникът може да докаже 

опит, съгласно изискванията по т.1-т.4 от обявата. 
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- Обектът „Уличен водопровод Ф160ПЕ по ул. „Банско шосе“ от съществуващ водопровод Ф80ЕТ до СВО 
на ПИ4413.58“ не се признава за доказване на съответствието с критерия за подбор за идентичен или сходен 

опит. 

След направена проверка в „Софийска вода“ АД, в строителната документация на обекта, предадена от Столична 
община като актив, предаден по Договора за концесия, се установи, че строеж: „Уличен водопровод Ф160ПЕВП по ул. 

„Банско шосе“ от същ. водопровод Ф80 етернит до СВО на ПИ 4413.58 (в банкет на реп.път ІІІ-802)“ е с възложител 
Столична община и строител: „Старт Инженеринг“ АД, а не участника „БатПел“ ООД. 

- Обектът „Частично изграждане на пет главни канализационни клона в кв. Суходол и подмяна на 
съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им“, деклариран от участника като успешно изпълнен и 
завършен, не може да се приеме за доказване на съответствието с критерия за подбор за идентичен или сходен 

опит. 

След проверка, направена в регистъра на обществените поръчки, бе установено, че обектът е по възлагане на Столична 

община, с изпълнител „ГБС Инфраструктурно строителство” АД. В публикуваната информация за сключен договор е 
отбелязано, че поръчката няма да бъде възлагана на подизпълнител. 

Съгласно приложения в тръжната процедура образец на списък-декларация с успешно изпълнено и завършено 

строителство, участникът трябва да декларира „стойност на СМР по отделно за водопровод и канал…“. При деклариране 
на обекта, участникът не е спазил това указание. 

Останалите обекти, декларирани от участника като успешно изпълнено и завършено строителство, не са достатъчни за 
доказване на изискванията относно идентичен или сходен опит по т.1-т.4 от обявата. 

2. Съгласно условията на обявата, участникът следва да представи „декларация, в която участникът потвърждава, 

че квалифицираният инженерно-технически персонал и работници ще бъдат реално ангажирани при 
изпълнението на поръчката и няма да сменя лицата, посочени в офертата му, без предварително писмено 

уведомление до Възложителя“. Участникът не е представил изисканата декларация. 

Предвид посочените несъответствия с изискванията на обявата, комисията предлага участника „БатПел“ ЕООД за 
отстраняване, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор съгласно гореописаното. 

 

Разглеждане на офертата на „Интерхолд“ ЕООД: 

След преглед на офертата на „Интерхолд“ ЕООД, комисията установи следните несъответствия с изискванията на 
възложителя, посочени в обявата: 

1. Съгласно условията на обявата за поръчка, участникът следва да представи „…списък (по образец от 

документацията) с успешно изпълнени и завършени за периода обхващащ предходните 5 години, считано до 
датата на подаване на оферта за участие улична канализационна мрежа и улична водопроводна мрежа…“. 
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В представеният от участника списък, същият е описал, че е изпълнил обект: „Жилищни сгради в УПИ ІІІ 1136, 
кв.44, м.Витоша-ВЕЦ Симеоново, подобект: „Площадкови ВиК мрежи – етап ІІІ – подетап 2 – канал от шахта 

РШ V Г до шахта РШ І Г включително водопровод на блок Г“, който не може да се приеме за доказване на 
съответствието с критериите за подбор.  С така декларирания опит в изпълнението на улични канали или улични 
канализационни колектори и на улични водопроводи, участникът не отговаря на условията на обявата „…без да се 

включват площадкови мрежи – мрежи, които не са изградени в обхвата на одобрената улична регулация, а са 
реализирани в границите на имот/група от имоти“.  

При деклариране на същия обект, участникът не е спазил указанието в Списъка-образец да представи стойността на 
СМР по отделно за водопровод и канал. 

С останалите обекти, декларирани от участника като успешно изпълнено и завършено строителство, участникът не 

доказва съответствие с изискването относно идентичен или сходен опит и тяхното доказване по т.4 от обявата. 

2. Участникът е представил декларацията, че няма да ползва подизпълнители, но декларацията е за друг обект, 

различен от предмета на настоящата процедура. 

3. Съгласно условията на обявата, участникът следва да представи „..списък-декларация с наличното основно 

оборудване и механизация на участника за изпълнението на поръчката“. Участникът е представил изискуемият 

списък, но в него липсва информация дали участникът разполага с вибрационна плоча. 

Предвид посочените несъответствия с изискванията на обявата, комисията предлага участника „Интерхолд“ ЕООД 
за отстраняване, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор съгласно гореописаното. 

Разглеждане на офертата на „Хидрострой“ ООД: 

След преглед на офертата на „Хидрострой“ ООД, комисията установи следните несъответствия с изискванията на 
възложителя, посочени в обявата: 

Съгласно условията на обявата за поръчка, участникът следва да представи „…списък (по образец от документацията) с 
успешно изпълнени и завършени за периода обхващащ предходните 5 години, считано до датата на подаване на оферта 

за участие улична канализационна мрежа и улична водопроводна мрежа…“. В представеният от участника списък са 
описани 4 изпълнени обекта. След като се запозна с тях, комисията установи следните несъответствия: 

- За обект „Разширение и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Монтана“ 

- не може да се счете за доказване съответствието с критериите за подбор. След проверка, направена в регистъра 

на обществените поръчки, бе установено, че обектът е по възлагане на Община Монтана, с изпълнител 

Обединение „Канализация Монтана – 2012“. В публикуваното обявление за възложена поръчка е отбелязано, че 

поръчката няма да бъде възлагана на подизпълнител. След допълнителни проверки, се установи, че в състава на 

Обединение „Канализация Монтана – 2012“ влизат: ВОДСТРОЙ 98, АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ, ВОДОКАНАЛСТРОЙ и 
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ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО. Участникът, подал оферта по обявата „Хидрострой“ ООД не е сред 

участниците в обединението. В допълнение „ККС 5“ ЕООД, което е посочено за възложител, също не е сред 

участниците в обединението. 

- За обект „Изграждане на канализация на с. Козарско“- не може да се счете за доказателство за покриване 

на критериите за подбор. След проверка, направена в регистъра на обществените поръчки, бе установено, че 

обектът е по възлагане на Община Брацигово, с изпълнител ГБС "Инфраструктурно строителство" АД, а не 

участника „Хидрострой“ ООД. В публикуваната информация за сключен договор е отбелязано, че поръчката няма 

да бъде възлагана на подизпълнител. 

С останалите декларираните обекти, участника не покрива изискванията относно идентичен или сходен опит, посочени 
в т.1, т.3 и т.4 от обявата. 

Предвид посочените несъответствия с изискванията на обявата, комисията предлага участника „Хидрострой“ ООД 

за отстраняване, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор съгласно гореописаното. 

Разглеждане на офертата на „Гелак“ ООД: 

След прегледа на подадените от „Гелак“ ООД документи, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи в съответствие със заложените в обявата изисквания. 

Разглеждане на офертата на „Ивкомплект“ ЕООД: 

След прегледа на подадените от „Ивкомплект“ ЕООД документи, комисията констатира, че участникът е представил 
всички изискуеми документи в съответствие със заложените в обявата изисквания. 

Разглеждане на офертата на САД – Компани Женерал дьо Траво Д‘Идролик – клон България: 

След прегледа на подадените от САД – Компани Женерал дьо Траво Д‘Идролик – клон България документи, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие със заложените в обявата 

изисквания. 

Комисията извърши оценка на  офертите отговарящи на условията на обявата по критерий най-ниска цена в 

съответствие с определените в обявата условия, както следва: 

 

Участник Оферирана цена 

Райкомерс Конструкшън ЕАД 116 166.97 

Ивкомплект ЕООД  134 505,99 

Гелак ООД 146 401,58 
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САД – Компани Женерал дьо Траво 
Д‘Идролик – клон България 

149 635,41 

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на възложителя класиране на лицата подали 
оферта съответстваща на определените в обявата условия, както следва: 

1. Райкомерс Конструкшън ЕАД 

2. Ивкомплект ЕООД  

3. Гелак ООД 

4. САД – Компани Женерал дьо Траво Д‘Идролик – клон България 

Комисията предлага на възложителя да избере „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с ЕИК131458468 за изпълнител на 

обществената поръчка и да сключи договор за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 
43046/RS-2473 и предмет „Изпълнение на СМР за следния обект: „Канализация и водопровод по ул. „Царевец“, кв. 
„Кумарица“, гр. Нови Искър, район "Нови Искър"“. 

 

 

Утвърждавам настоящия протокол: 

Заличен подпис на основание ЗЗЛД 

Арно Валто де Мулиак 

Изпълнителен директор 

 

Работата на комисията приключи на 31.03.2017 г. 

    Комисия: 

 

Заличен подпис 

на основание 
ЗЗЛД 

Радостина 
Христова 

 

 

Заличен 

подпис на 
основание 

ЗЗЛД 

Ирена Янкова 

 

 

Заличен подпис 

на основание 
ЗЗЛД 

Радостина 
Стефанова 

   

 

 

 

    


