
П Р О Т О К О Л

На 28.05.2018 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-286/28.05.2017 г. комисия в състав:

Председател:

1 .  l i v m v » i M  ■ ч .  i u f / ш п  п ч . п г щ т и р  u i i 4 i \  i р и п ч л и п т п и  м и ^ ^ р Ъ Ж К д  ,

основни членове:
2. I Мениджър "Електро и механоподдръжка" - Юг;
3. L----- ----------- -тарши специалист „Снабдяване";
и резервни членове:
1. С
2. С
3. Г
4. Ь
5. N
6. Е
7. Р
8. С
9. 3
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.

плоатация и поддръжка ;
I звено " Електро КИП и А"
!вено "Механоподдръжка"; 
травление и контрол на договори"

онтрольор;
) „Снабдяване"; 
диалист „Снабдяване";
1ециалист„Снабдяване"; 
ециалист„Снабдяване"; 
бдяване";
„Снабдяване"; 
ист „Снабдяване"; 
ст „Снабдяване";

и.,,».»»»..»»» специалист „Снабдяване",
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 45816/ЕР-351 и предмет „Инженеринг 
с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК
Връх 13 на водопровод Искър", публикувана на 03.05.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9075639, 
на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира 
участниците. [
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На заседанието на 28.05.2018 от 10:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, 
съгласно поредността в регистъра, в който са описани офертите при подаването им:

№ 1

Дата и час на подаване: на 22.05.2018 г. в 15:20 часа

Участник- фирма: НИС при ТУ-София, ЕИК 8319178340012

Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1000, бул. „Кп. Охридски" № 8

Тел.: 02 965 2572

Факс: 02 868 6719

Имейл: kralov(a)tu-sofia.bq

Представляван от: Иван Младенов Кралов - Ръководител НИС

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. „Кл. Охридски" № 8

На публичното заседание на комисията на 28.05.2018 година в 10:00 часа не присъстваха упълномощени представители на участника.

При спазване на съответните изисквания, посочени в закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), Комисията извърши следните действия:

• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото 
предложение на подадената оферта.

• Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение.

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

На поредица от закрити заседания, комисията в състав Никола Неделчев, Марио Муташки и Елена Петкова разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. 
След прегледа на представените от участника НИС при ТУ-София документи, комисията констатира следното:
1. Част от документите в офертата са подписани, но не е посочено името и позицията на лицето, което подписва, както и не е 

представено пълномощно съгласно изискванията, посочени в т. 3.9. от Документацията а̂ участие „Пълномощно на лицето
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подписващо документите в офертата (в случай, че документите не са подписани от лицето, представляващо участника - 
неприложимо при деклариране на обстоятелствата в Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 
ЗОП."

2. Не са подписани следните декларации:
2.1. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП,
2.2. Декларация по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП,
2.3. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник,
2.4. Декларация по чл.З, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,
2.5. Декларация, че Участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видове работи от предмета на поръчката, които 

ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 
поръчка, както и предвидените подизпълнители.

3. Не е представена декларация от участника, че е оторизиран от производителя на оборудването, предмет на договора.
4. В представената Списък-декларация от Участника, описваща квалифицирания персонал, който ще бъде ангажиран при 

изпълнението на договора, са посочени двама проектанти, но не е посочена частта, по която ще проектират. Съгласно 
изискванията, посочени в т. Технически и професионални способности от Документацията за участие, участникът следва да 
разполага с проектанти по всички части описани в заданието, притежаващи пълна проектанска правоспособност. Съгласно 
заданието, проектът следва да включва следните части:
> Конструкции;
> Електро и КИП и А;
> Безопастност и здраве при работа;
> Пожарна безопастност;
> Опазване на околна среда.

5. В представената Списък-декларация на обектите и дейностите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, не са 
посочени стойностите на изпълнените дейности, съгласно изискванията, посочени в т. Технически и професионални 
способности от Документацията за участие - „Участникът представя списък-декларация на дейностите, които са идентични или 
сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата и получателя. Преди подписване на договора Участникът, 
избран за изпълнител, следва да представи доказателства за изпълнените дейности посочени в списъка."

6. Участникът не е представил към техническото предложение срок и график за изпълнение на дейностите, съгласно изискванията, 
посочени в т. 3.13. от Документацията за участие - „Участникът следва да предложи срок за изпълнение на дейностите, предмет на 
договора, както и да представи график за изпълнение им, ненадвишаващ 5 календарни месеца, считано от датата на писменото 
възлагане от страна на Възложителя".
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С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участникът НИС при ТУ-София да бъде отстранен от 
участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и 
приложенията към нея.

Комисията предлага на Възложителя да прекрати обществена поръчка 45816/ЕР-351 и предмет „Инженеринг с предмет: 
проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК Връх 13 на 
водопровод Искър", тъй като единствената подадена оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Работата на Комисията завърши на 2018 г. с подписване на настоящия протокол.
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