
Заличавания шI основание ЗЗЛЬ
П Р О Т О К О Л

На 05.09.2017 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-827/05.09.2017 г., комисия в състав:
Председател:
1. Теодор Левентинов - Супервайзър "Използване и оползотворяване на биогаза"; 
основни членове:
2. Георги Бабачков - Ръководител звено "Механоподдръжка";
3. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Никола Неделчев - Старши мениджър "Електромеханична поддръжка";
2. Станислав Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка";
3. Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";
4. Раймона Георгиева - Експерт "Безопасност и здраве при работа";
5. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
6. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
7. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
8. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
9. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
10. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
11. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
12. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
13. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 43341/HZ-4053 и предмет 
„Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, 
настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности 

при необходимост", публикувана на 23.08.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9067582, удължен 
срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувана на 01.09.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към 
АОП под ID номер 9067902 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените 
оферти и да класира участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от 
участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№ 1 с------- 2
Дата и час на подаване: на 31.08.2017 г. в 14:38.шбй на 31.08.2017 г. в 16:16 часа------ ---- ---—---------------------------------------
КОМИСИЯ Стр. 1

Теодор -/уевентинов МлгийЬйЛ Iмп Хрир-^^ангов



Участник- фирма: „КИКИ - ПП" ЕООД, ЕИК 202428635 „ИТЕМ Инженеринг" АД, ЕИК 121113828
Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1680, ул. „Топли дол" №2Г, ет. 2, ап. 5 гр. София 1220, кв. Военна рампа, бул. „История 

Славянобългарска" №8
Тел.: 02 9588939 02 8325008
Факс: 02 9588939 02 9310359
Имейл: DzdravkovObitex.ba enaineerinaOitem-ba.com
Представляван от: Поликсена Здравкова - Управител Людмил Василев - Управител
Адрес за 
кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Топли дол" №2Г, ет. 2, ап. 5 гр. София 1220, кв. Военна рампа, бул. „История 

Славянобългарска" №8

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисия в състав Теодор Левентинов, Мария Ширлетова и Христо Зангов разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „КИКИ - ПП" ЕООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира че участникът е представил всички 

изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
2. „ИТЕМ Инженеринг" АД - след прегледа на представените документи, комисията констатира че участникът не е приложил в 

офертата си следните документи, изискани и посочени в следните точки от Обявата:
3.1. В т. 3.8. „Списък-декларация за успешно изпълнени от Участника за предходните три години, считано до дата на подаване на 

офертите, идентични или сходни (поддръжка на инсталации с водогрейни котли, с отоплителна мощност мин. 1.0 MW, 
обслужващи производствени обекти 1-ва категория по смисъла на ЗУТ) с предмета на настоящата поръчка дейности. Списъкът - 
декларацията трябва да съдържа информация относно описание, суми, дати и получателите на услугите. Към списъкът - 
декларацията Участникът трябва да представи доказателства - преди подписване на договора, за извършените услуги посочени в 
списъка".

3.2. В т. 3.9. „Декларация в свободен текст, че в случай, че бъде избран за изпълнител преди сключване на договора, Участникът ще 
представи копие на валидна застрахователна полица за гражданска и професионална отговорност срещу искове или загуби на 
минимална стойност от 100 000 лв.".

3.3. В т. 3.10. „Списък - декларация на квалифицирания технически персонал и работниците, които ще бъдат ангажирани при изпълнение 
на поръчката. Списъкът трябва да е придружен от декларация в свободен текст, че в случай, че бъде избран за изпълнител преди 
сключване на договора, Участникът ще представи документи удостоверяващи, че персоналът притежава четвърта квалификационна 
група по електро безопасност, както и валидни удостоверения за преминати обучения за безопасна работа със съоръжения под 
налягане и безопасна работа с биогаз - за всяко от лицата, които ице изпълняват съответните дейности".

КОМИСИЯ

Маоня ЦМЬлекгба

Стр. 2

Теодор Левентинов Христб" Зангов



3.4. В т. 3.11. „Декларация, в свободен текст, че в случай, че бъде избран за Изпълнител по договора ще доставя своевременно 
оригинални резервни части и консумативи, необходими при профилактичните, сервизните и аварийно възникналите дейности по 
договора, като за същите ще предоставя сертификати/декларации за съответствие на български език. За всички резервни части, за 
които възникне необходимост, Изпълнителят предоставя на Възложителя Оферта с включена в нея информация за име на резервна 
част/услуга, производител, цена (лв., без ДДС за бр.; л.м.), срок на доставка, гаранционен срок и/или друга информация - в 
зависимост от необходимостта. Офертата не е обвързваща и не задължава Възложителя да поръча доставка на стока или услуга. 
Възложителя може да осигури необходимата резервна част/консуматив и/или услуга от друг доставчик".

3.5. В т. 3.12. „Декларация-потвърждение за време за реакция, след писмено възлагане на дейностите по профилактика и настройка 
на горелки, котли, газови инсталации и абонатни станции - до три работни дни".

3.6. В т. 3.13. „Декларация-потвърждение за време за реакция за извършване на ремонтни/аварийни дейности на горелки, котли газови 
инсталации, топлопроводи и абонатни станции, след писмено възлагане от страна на Възложителя по телефон и факс и/или имейл е 
рамките - до 60 минути. Срокът, необходим за отстраняване на повредата се съгласува и одобрява от Контролиращия служител и/или 
Представителя/ите на контролиращия служител отстрана на Възложителя".

3.7. В т. 3.14. „Декларация, че за всички извършени дейности - предмет на договора, изпълнителят ще издава сервизни протоколи, в 
които подробно са описани видовете профилактични и ремонтни дейности и вложени резервни части и материали. Сервизните 
протоколи се подписват от упълномощени представители на двете страни".

3.8. В т. 3.15. „Декларация, че услугите, предмет на договора, ще бъдат изпълнявани като се спазват стриктно указанията на 
Контролиращия служител и/или Представителя/ите на контролиращия служител отстрана на Възложителя".

3.9. В т. 3.16. „Декларация, че Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки и нанесени вреди във връзка с 
извършваните дейности по поддръжка на съоръженията за своите служители, работници, за Възложителя, негови служители и за 
трети лица, когато са настъпили и/или са предизвикани в резултат на некачествено или неправилно осъществени дейности по този 
договор от служители/работници на Изпълнителя или от служители/работници на наети от Изпълнителя подизпълнители".

3.10. В т. 3.17. „Декларация, че срокът за извършване на ремонтни/аварийни дейности на горелки, котли, газови инсталации, 
топлопроводи и абонатни станции по т.1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 и т. 1.2.9. ще бъде до 5 (пет) работни дни от започване на 
дейностите, както и че срокът за извършване на дейностите по профилактика и настройка на горелки, котли, газови инсталации и 
абонатни станции по т.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4 ще бъде до 3 (три) работни дни".

3.11. В т. 3.18. „Декларация-потвърждение за минимални гаранционни срокове - съгласно посоченото в т. 1.17.1 и 1.17.2.".
3.12. В т. 3.19. „Декларация за оглед на обектите с подписи от съответните лица или техни представители".
3.13. Вт. 3.20. „Срок и процедура за приемане на рекламации".

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „ИТЕМ Инженеринг" АД да бъде отстранен от участие в
процедурата на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил посочените по-горе и изискани в обявата документи.

Комисията извърши оценка на офертите съответстващи на определените в обяватат/словия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно
описаната в обявата методика за оценка.

КОМИСИЯ Стр. 3

1еодою Левентинов Ма р Щир> л ето ва ХрисГо Зангов



№ Наименование на участника, предложил офертата Оценявано предложение на участника - „Обща предложена цена S" за 
Ценовата таблица, формирана по формулата S=2('Sr+S7+S:!) +s4 + 300Ss

1 „КИКИ - ПП" ЕООД 40 590,00

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:

1. „КИКИ - ПП" ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „КИКИ - ПП" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Топли дол" №2Г, ет. 2, ап. 5, представлявано от 
Поликсена Здравкова - Управител за изпълнител на „Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и 
СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни 
станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост".

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

Утвърждавам настоящия протокол:

мрг и 1 1 и (Це пулиак
(Ar Valleteau) 
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД

КОМИСИЯ Стр. 4

Т е о д о р  л р в е н ти н о в v̂i^pn^r ширдаето-ва' лристо .зантсрв


