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На 28.08.2018 година з 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-541/28.08.2018 г. комисия в състав:
Председател:
1.
осно
2. договори по капиталови проекти
3. /
4.
5. }
6. Г

7. | " >- /
8. е";
9. Здяване";
10. |яване";
11. бдяване";
12. 1ване";
13.
14.
15. 1 отдел";
16. галовите разходи";
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46667/MR-76 и предмет 
„Рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), на уличен канал по бул. „Петко Ю. Тодоров", 
от съществуваща ревизионна шахта пред бл. 3 до съществуваща ревизионна шахта на кръстовището с ул. „Нишава", 
участъци: 50/75 бетон -  50м. и 60/90 бетон -  145м.; ж.к. „Стрелбище", СО - район „Триадица", публикувана на 07.08.2018 г. 
в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9079372, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 
от ЗОП, публикуван на 22.08.2018 в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9079955 и на основание чл. 97 и 
правилата определени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), да отвори, оповести, разгледа и оцени 
получените оферти и да класира участниците.
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На заседанието на 28.08.2018 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 22.08.2018 г. в 09:35 часа на 28.08.2018 г. в 14:25 часа

Участник- фирма:

Обединение „Водоканал - Торкрет 
Стрелбище" ДЗЗД, БУЛСТАТ: неприложимо; 
участници: 1. „Водоканалстрой -  Костови" 
ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 204521636; 2. „Торкрет" 
ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102671433. 
Обединението няма да използва 
подизпълнители.

Сдружение „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - АБИ" 
ДЗЗД, БУЛСТАТ: 177271759, с членове „Актив 
билдинг ИНК" ЕООД - управляващ, ЕИК 
203008787 и „Строителна механизация" АД, ЕИК 
123033124. Обединението няма да използва 
подизпълнители.

Седалище и адрес на 
управление:

Гр. Бургас, бул. Мария Луиза №59. гр. София, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. Ал. 
Малинов №85, ет. 2.

Тел.: 0888506995 02 876 1513
Факс: - 02 876 1513
Имейл: office® vodokanalstrov.com office@activeb.ba
Представляван от: Веска Тодорова Костова - Упълномощен 

представител
Иван Янков Иванов - Представляващ

Адрес за кореспонденция: Гр. Бургас, бул. Мария Луиза №59. гр. София, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. Ал. 
Малинов №85, ет. 2.

Оферирана цена
Обща оферирана стойност 
(поз.18 от КСС)

228 460,00 лв. без ДДС 165 517,84 лв. без ДДС

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.
На публичното заседание на комисията на 28.08.2018 от 10:00 часа не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители.
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При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, Комисията извърши следните действия:
1. Обединение „Водоканал -  Торкрет -  Стрелбище" ДЗЗД, БУЛСТАТ: неприложимо; участници: 1. „Водоканалстрой -  
Костови" ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 204521636; 2. „Торкрет" ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102671433.
• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото 
предложение на подадената от участника оферта:
Предложена Обща оферирана стойност (поз.18 от КСС) е 228 460,00 лв. без ДДС.
• Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.

2. Сдружение „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ -  АБИ" ДЗЗД, БУЛСТАТ: 177271759, с членове „Актив билдинг ИНК" ЕООД 
- управляващ, ЕИК 203008787 и „Строителна механизация" АД, ЕИК 123033124.
• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото 
предложение на подадената от участника оферта:
Предложена Обща оферирана стойност (поз.18 от КСС) е 165 517,84 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, комисия в състав Явор Дилов, Радостина Христова и Мила Тошева разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. Обединение „Водоканал -  Торкрет -  Стрелбище" ДЗЗД, БУЛСТАТ: неприложимо; участници: 1. „Водоканалстрой -  
Костови" ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 204521636; 2. „Торкрет" ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102671433:

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира следното:

В списък-декларация на техническото оборудване за изпълнението на предмета на обществената поръчка Участникът е посочил:

Оборудване Марка, модел Капацитет/технически параметри

Вибро-валяк двубандажен за 
уплътняване на пътни настилки с ширина 
на барабана над 1,00 м.- 1 брой;

WACKER RT82 Дистанционно управляем валяк с тегло 1500 кг, ширина на 
бандажите 1,0м

Инсталация за рехабилитация на 
тръбопроводи по технология облицовка с 
втвърдяване на място /С1РР/ с диаметри

l.S.T. Powerlight UW Дължина на барабана до 150 м, включени две работни 
светлинни вериги - за диаметри от ф650 до ф1500
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от 150мм до 1200мм и  дължина от 10м до (2x4xl000W)
250м - 1бр.

Съгласно изискванията за технически и професионални способности на участниците, посочени в обявата:

„Всеки участник трябва да разполага минимум със следното оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнението на 
работите, предмет на обществената поръчка:

Вибро-валяк двубандажен за уплътняване на пътни настилки с ширина на барабана над 1,00 м.- 1 брой;

• Инсталация за рехабилитация на тръбопроводи по технология облицовка с втвърдяване на място /С1РР/ с диаметри от 150мм до 
1200мм и дължина от 10м до 250м - 1бр."

Комисията констатира, че предложеният от участника валяк не е с ширина на барабана над 1 м и дължината на барабана на 
инсталацията за рехабилитация е до 150м, а не 250м, каквото е изискването ни;

Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът Обединение „Водоканал -  Торкрет -  Стрелбище” ДЗЗД 
да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 и т. 2 а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, 
че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в Обявата за събиране на оферти и е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Сдружение „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - АБИ" ДЗЗД, БУЛСТАТ: 177271759, с членове „Актив билдинг ИНК" ЕООД 
- управляващ, ЕИК 203008787 и „Строителна механизация" АД, ЕИК 123033124. Обединението няма да използва 
подизпълнители, но се позовава на капацитета на следните трети лица: ДЗЗД „Технологичен център за нови разработки в 
безизкопните технологии", БУЛСТАТ 1762084925; „Георисърч" ООД, ЕИК: 202629823.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.
Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства на 
определените в обявата условия.

1. Сдружение „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ -  АБИ" ДЗЗД е представило ценово предложение, което отговаря на 
изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на офертата на участника, която отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП, по критерий на 
възлагане „най-ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:
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В приложената Количествено-стойностна сметка Участникът следва да попълни предлаганата от него цена за всяка позиция от 
таблицата. На оценка подлежи обща оферирана стойност без непредвидени разходи(поз.18 от КСС), която се получава като се умножи 
единичната предложена цена по количеството и произведенията се съберат. Участник с най-ниска обща оферирана стойност (позиция 
18 от КСС) ще бъде класиран на първо място.
Комисията разглежда представените от участниците ценови предложения, като на оценка подлежат тези, които отговорят на 
изискванията на Възложителя.

№ Наименование на участника, предложил 
офертата

Оценявано предложение на участника - обща оферирана 
стойност без непредвидени разходи(поз.15 от КСС), в лв. без 
ДДС

1 Сдружение „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ -  
АБИ" ДЗЗД

165 517,84 лв. без ДДС

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

1. Сдружение „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ -  АБИ" ДЗЗД, БУЛСТАТ: 177271759

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), на уличен канал по бул. „Петко Ю. Тодоров", 
от съществуваща ревизионна шахта пред бл. 3 до съществуваща ревизионна шахта на кръстовището с ул. „Нишава", 
участъци: 50/75 бетон -  50м. и 60/90 бетон -  145м.; ж.к. „Стрелбище", СО - район „Триадица", със Сдружение 
„СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ -  АБИ" ДЗЗД, БУЛСТАТ: 177271759, с членове „Актив билдинг ИНК" ЕООД - управляващ, 
ЕИК 203008787 и „Строителна механизация" АД, ЕИК 123033124, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, 
ж.к. Младост, бул. Ал. Малинов №85, ет. 2., представлявано Иван Янков Иванов - Представляващ.

Работата на Комисията завърши на L . L M M .  Е.0 с подписване на настоящия протокол.

/
Утвъпж астояшия-поотокол:
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