
1

П Р О Т О К О Л

На 18.09.2018 година в 10:00 часа в „Софийска вода" АД, назначена със заповед ДР-579/18.09.2018 комисия в състав:
Председател:
1. j h  мениджър "Пречистване и обеззаразяване на питейни води";
оснс
2. шджър „Управление и контрол на договори";
3. и специалист „Снабдяване";
и ре
1. честник директор „Пречистване и управление на води";
2. 1вен инженер "Пречистване и обеззаразяване на питейни води"
3. Зрисконсулт;
4. инансов контрольор;
5. Мениджър „Снабдяване";
б. -арши специалист „Снабдяване";
7. Старши специалист „Снабдяване";
8. арши специалист „Снабдяване";
9. атор „Снабдяване";
10. щциалист „Снабдяване";
11. специалист „Снабдяване";
12. специалист„Снабдяване";

13. Старши специалист „Снабдяване",
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер 46761/ЕР-406 и предмет 
Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно - възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна 
Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ "Бистрица", публикувана на 27.08.2018 г. в Регистъра за обществени 
поръчки (РОП) към АОП под ID номер 9080107, публикувана на 14.09.2018 в РОП информация за удължаване първоначалния срок за 
получаване на оферти в РОП 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.

На заседанието на 18.09.2018 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:
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№ 1 2
Дата и час на подаване: на 14.09.2018 г. в 15:02 часа на 17.09.2018 г. в 16:03 часа
Участник- фирма: „А и К Инженеринг" ООД, ЕИК130966871 „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, ЕИК 200701882

Адрес за кореспонденция: гр. Костинброд, ул. „Христо Ботев" № 14 гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов" 
№ 18, ет.1

Тел.: 0884 680 776 0895428484; 0878 698 300
Факс: - -
Имейл: office@akengineering.org off i ce@parsec-group.bg
Представляван от: Петър Петров - съдружник Бончо Бонев - управител
Седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Мир" № 6 гр. София, ул. „21-ви век" № 17, ет. 4, ап. 6

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.
На публичното заседание на комисията на 10.07.2018 година в 10:00 часа присъстваха следните упълномощени представители на 
участниците:
1. Васил Атанасов - упълномощен представител на „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:
• Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.
• Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения.
• Комисията предложи на присъстващия представител на „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД да подпише и той подписа техническото и ценовото 

предложение на „А и К Инженеринг" ООД.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 18.09.2018 г. комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за 
участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „А и К Инженеринг" ООД - Представените от Участника документи не отговарят на обявените изисквания, посочени в 
Обявата за събиране на оферти, поради следните причини:
1. Участникът не е представил в Техническото предложение каталожни спецификации на материалите, които ще се заложат в 

проекта и в последствие ще се влагат при изпълнението на ремонтно-възстановителните работи на ИРШ, съгласно изискването, 
посочено в т. 3.13 от Обявата.

С оглед на описаното несъответствие комисията предлага на Възложителя участникът „А и К Инженеринг" ООД 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.
След служебна проверка в Търговския регистър, комисията установи, че в „А и К Инженеринг" ООД съдружници са Асен Асенов и 
Петър Петров и дружеството се представляващ един управител - Петър^Петров. Декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.
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1, 2 и 7 от ЗОП е представена от двамата съдружници, но останалите декларации и документи са подписани от Асен Асенов, като е 
посочено, че ги подписва в качеството му на управител на „А и К Инженеринг" ООД, а би следвало коректно да е посочено, че ги 
подписва в качеството си на пълномощник, по силата на представеното в офертата пълномощно.

2. „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД - Представените от Участника документи не отговарят на обявените изисквания, посочени в Обявата 
за събиране на оферти, поради следните причини:
1. Участникът не е представил Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата, подписан от участника, съгласно 

изискването, посочено в т.3.15 от Обявата.
2. Представеното от участника Техническо предложение е много общо и не е адаптирано към спецификата на приземното 

хидротехническо съоръжение, каквато е ИРШ на ПСПВ „Бистрица". От описанието на отводнителната система не става ясно къде 
ще бъдат отвеждани водите.

3. Приложените каталожни спецификации на материалите, които ще се заложат в проекта и в последствие ще се влагат в 
изпълнението, не съответстват на исканите такива:
Приложен е сертификат за обикновен бетон, докато в Предварителната количествена сметка е поставено условие бетона да бъде 
мразоустойчив.
Предлаганият от участника „Хидрозол" (хидроизолационен шлам) има много ниска степен на UV защита и няма да издържи на 
тежките атмосферните влияния, на които е подложен покрива на ИРШ (вятър, сняг, обледеняване, високи температурни разлики 
и т.н.), тъй като тя е приземна, в неурбанизирана територия и в подножието на северния планински склон на Витоша.
Не са представени основни каталожни спецификации за материали на полиуретанова основа за запълване на фугите, които са 
посочени в Предварителната количествена сметка, както и за топло- и пароизолацията.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „ПАРСЕК ГРУП" 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 предварително обявените условия на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и 
приложенията към нея.

Комисията предлага на Възложителя да прекрати възлагането на поръчката, тъй като нито една от подадените оферти не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя.

Работата на Комисията завърши на ...1^Ж..£?. .̂.2018 г. с подписване на настоящия протокол.
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