
ЗАлич&в&ния на  основАнне ЗЗАЬ
П Р О Т О  к о л

На 06.07.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-419/Об.07.2018 
Председател:

г., комисия в състав:

естник директор "Пречистване и управление на води";

ен инженер "Пречистване и обеззаразяване на питейни води"; 
специалист "Снабдяване";

ктор "Експлоатация и поддръжка"; 
одитед звено "Механоподдръжка";
1джър "Управление и контрол на договори"; 
ии мениджър "Електромеханична поддръжка";
Мениджър „Снабдяване"; 
фши специалист „Снабдяване";
|рши специалист „Снабдяване"; 
специалист „Снабдяване";
'тарши специалист „Снабдяване";
1ециалист „Снабдяване";
-  Старши специалист „Снабдяване"; 
специалист „Снабдяване"; 
тор „Снабдяване",

™ п^  uLMUBdHHe чл. У / от III ш ии и правилата определени в ЗОП
оцени получените оферти и да класира участниците.

•ръчки (ЗОП), с номер 4 6 4 9 0 /H Z -4 4 3 6  и 
ie  в експлоатация на помпи собствени
:търа за обществени поръчки към АОП под 
и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и

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

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

на ценовите предложения на подадените

КОМИСИЯ
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№ 1 2
Дата и час на подаване: на 05.07.2018 г. в 13:05 часа на 05.07.2018 г. в 13:21 часа

Участник- фирма: „П и М Консултинг" АД, ЕИК 105011165 „М онтажи КО" ЕООД, ЕИК
175329555

Седалище и адрес на 
управление:

гр. Видин 3700, ул. „Екзарх Йосиф", бл. 7, вх. В, 
ап. 34 гр. София 1220, бул. „Илиянци" № 72

Тел.: 02 9614045 02 9204058, 9204258
Факс: 02 9614005 02 9201585
Имейл: sales@DimarouD.eu: office®Dimarouo.eu office@montaai-co.com
Представляван от: Владимир Илиев - Изпълнителен директор -  член 

на СД
Белин Маринов -  Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София 1434, кв. Симеоново, ул. „Босилек" 
№55А гр. София 1220, бул. „Илиянци" № 72

№ 3
Дата и час на подаване: 05.07.2018 г. в 15.48 часа
Участник- фирма: „ЕНЕРГОТЕХНИКА" ЕООД, ЕИК 831213100
Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1680, бул. „България" №98, вх. Д, офис 
21/22

Тел.: 02 9540325
Факс: Не е посочен
Имейл: office@eneraotechnika.ba
Представляван от: Владимир Костов -  Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София 1680, бул. „България" №98, вх. Д, офис 
21/22

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците -  Иван Иванов -  
упълномощен представител на „Монтажи КО" ЕООД.

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.
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На поредица от закрити заседания, комисия в състав Веселин Димитров, Христо Апостолов и Христо Зангов разгледаха по 
същество подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени 
от Възложителя:

1. „П и М Консултинг" АД -  след преглед на представените документи, комисията констатира следното:

1.1. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение с 
представени пълни технически характеристики на помпите, с които участва в поръчката, с приложени 
производител, модел, чертеж, както и списък с резервни части на предложените от Участника помпи. 
Участникът в своето техническо предложение посочва (в графичен вид и текстова обосновка) разхода на 
електроенергия, включително и КПД на помпите, с които участва в поръчката за подадени 100 м2 3 вода към 
резервоар собствени нужди, при следните характеристики: минимално водно количество от 245 л/с, при 
минимално налягане от 65 м", участникът не е представил изискания в горната точка списък с резервни части 
на предложените от участника помпи.

1.2. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата техническо предложение, не е 
посочил изисканият в горната точка разход на електроенергия на помпите, с които участва в поръчката за 
подадени 100 м3 вода към резервоар собствени нужди, при следните характеристики: минимално водно 
количество от 245 л/с, при минимално налягане от 65 м, която информация е необходима и за оценяване на 
предложението на участника.

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

2. „Монтажи КО" ЕООД -  след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е представил 
всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

3. „ЕНЕРГОТЕХНИКА" ЕООД -  след преглед на представените документи, комисията констатира следното:

3.1. Участникът не е представил изисканата в т. 3.2 от Обявата „Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец)" 
от името на единия от управителите -  Албин Доберсек - съгласно справка с Търговски регистър -  Декларацията за 
липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника -  
съгласно чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

3.2. В представената съгласно изискванията на т. 3.3. от Обявата „Декларация по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП (по образец)" 
участникът не е зачертал невярното в текста в т. 1 от декларацията „Има/няма (невярното се зачертава) задължения
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за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата 
или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила", като по този начин не е посочил 
има или няма описаните в т. 1 от декларацията задължения.

3.3. Участникът не е представил изисканата в т. З.б. от Обявата „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 (по 
образец)".

3.4. Участникът не е представил изисканата в т. 3.6. от Обявата „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 (по образец)".

3.5. Участникът е представил изисканото в т. 3.11. техническо предложение, но в него не са представени следните, изискани 
да бъдат представени - пълни технически характеристики на помпите, с които участва в поръчката - в техническото 
предложение са посочени двама различни производители, като след тази информация е включен текст „или 
алтернативни", не е посочен модел, представения чертеж не е посочен за каква помпа е, както и не е представен списък 
с резервни части на предложените от Участника помпи. Участникът, в своето техническо предложение, не е посочил 
разхода на електроенергия, включително и КПД на помпите, с които участва в поръчката за подадени 100 м3 вода към 
резервоар собствени нужди, при следните характеристики: минимално водно количество от 245 л/с, при минимално 
налягане от 65 м.

3.6. Участникът не е представил изисканата в т. 3.14. от Обявата „Декларация от участника, че в случай, че бъде избран за 
изпълнител ще подпише приложените Споразумения по БЗР и Околна среда, както и че ще представи необходимите 
документите описани в приложения Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори".

3.7. Участникът не е представил изисканият в т. 3.15. от Обявата „Списък на документите, съдържащи се в опаковката с 
офертата, подписан от участника".

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

Комисията извърши оценка на офертата съответстваща на определените в обявата условия, по критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена" по показатели и съгласно описаната в обявата методика за оценка:
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№

Наименование 
на участника, 
предложил 
офертата

Оценявано 
предложение 
на участника 
по показател 
Техническа 
оценка (То)

Оценка -  
точки, по 
показател 
Техническа 
оценка ( Т о ) ,  

с
максимален 
брой точки 
25

Оценявано 
предложение 
на участника 
по Показател 
П1
„Проектиране
и
съгласуване"

Оценка -  
точки, по 
Показател Г\г 
„Проектиране 
и
съгласуване", 
с максимален 
брой точки 5

Оценявано 
предложение 
на участника 
по Показател 
П2: „Доставка, 
монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация"

Оценка -  
точки, по 
Показател П2: 
„Доставка, 
монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация", 
с максимален 
брой точки 70

Крайната 
оценка (К0) 
по
формулата:
К0=
Т0+П 1+П2,
където
максималният 
брой точки е 
100.

1 „Монтажи КО" 
ЕООД

21,3 25 2400,00 5 122056,40 70 100

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

1. „Монтажи KQ" ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да избере: „Монтажи КО" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, 
бул. „Илиянци" № 72, представлявано от Велин Маринов - Управител за изпълнител на Инженеринг с предмет: Проектиране, 
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на помпи собствени нужди в машинна зала в ПСПВ Бистрица.

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.

ютокол:

Пълномощник на Изпълнителния директор 
"Софийска вода" АД
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