
П Р О Т О К О Л

На 04.07.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-417/04.07.2018 г, комисия в състав:
Председател:
1 . н отдел";
основ
2. ние и контрол на договори";
3. дява не";
и рез!
1 . ция и поддръжка";
2. >твеждане и пречистване на отпадъчни води";
3. :ов;
4. >дяване";
5. бдяване";
6. абдяване";
7. ист „Снабдяване";
8. :т „Снабдяване";
9. 1ист „Снабдяване";
10. г"Снабдяване";
11. " •

f

12.
13. лизатор, „Финансова дирекция";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 46149/MR-39 и предмет 
„Рехабилитация на бетонов път на утаители и пясъкоза държател и в СПСОВ Кубратово", публикувана на 07.06.2018 г. в 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9076954, удължен срок за подаване на оферти на основание чл.188, ал. 2 от 
ЗОП, публикуван на 22.06.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9077628 и на основание чл. 97 и 
правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На публичното заседание на комисията на 04.07.2018 година в 14:00 часа не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители.
На заседанието на 04.07.2018 от 14:00 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:
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№ 1
Дата и час на подаване: на 02.07.2018 г. в 13:46 часа

Участник- фирма: „Строител" ЕООД 
ЕИК 124623284

Седалище и адрес на 
управление: Гр. Добрич, ул. Михаил Андреев № 18

Тел.: 0888228280
Факс: -
Имейл: vasenielev0)abv.ba
Представляван от: Георги Желев Иванов - Управител

Адрес за кореспонденция: София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, II -ра част ,бул. 
Вл. Вазов № 21

Оферирана цена За Ценова таблица № 1: 150,11 лв. без ДДС 
За Ценова таблица № 2: 150,11 лв. без ДДС

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, Комисията извърши следните действия:
1. „Строител" ЕООД
• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото 
предложение на подадената от участника оферта:
Предложена Обща цена за Ценова таблица № 1: 150,11 лв. без ДДС и за Ценова таблица № 2: 150,11 лв. без ДДС
• Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисията в състаЕ 1згледаха по същество
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Строител" ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

1.1. След проверка в Търговския регистър, комисията установи, че „Строител" ЕООД с ЕИК 124623284 се управлява и представлява 
от един Управител и Едноличен собственик на капитала - ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ИВАНОВ. Всички документи в подадената оферта са 
подписани от Ясен Георгиев Желев, като последният е посочен като управител. Данни за това обстоятелство към датата на 
подаване на офертата в Търговски5^ре^1стър липсват. Към офертата няма приложено пълномощно.
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1.2. Съгласно т.3.12 от Обявата участникът трябва да представи „Списък на изпълнените дейности, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите".
Комисията установи, че участникът „Строител" ЕООД не е представил списък съгласно т.3.12 от Обявата.
1.3. Като част от офертата си участникът „Строител" ЕООД е представил проекта на договор от документацията, като в него е 
променил Срокът за изпълнение посочен в т.З от Раздел: А Техническо задание -  предмет на договора от пет работни дни на осем 
работни дни.
В документацията Възложителят не е предвидил да се договарят условия и срокове по договора и в тази връзка всяко изменение на 
предложения от Възложителя договор е недопустимо.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участника „Строител" ЕООД 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 изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.

Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата, тъй като единствената подадена оферта не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя.

Работата на Комисията завърши на № УьЖ г. с подписване на настоящия протоко.д,—

Утвърждавам настоящия протокол:

Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД
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