
П Р О Т О К О Л

На 27.09.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-600/27.09.2018 г. комисия в състав:
Председател:
1.
осно
2. !ление на договори
3. |бдяване";
и ре:
1. 1 .

/
2. абдяване";
3. 1абдяване";
4. набдяване";
5. лист „Снабдяване";
6. 1ст „Снабдяване";
7. )лист „Снабдяване";
8. ст "Снабдяване";
9. щване";
10. е";
11.
12. •Bo счетоводство";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46878-MR-82 и предмет 
„Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново", УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша" на: • 
Шахта за спирателна арматура на водопровод ДУ800, отклонение от „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево", 
захранващ р-р „Лозенец"; • Водомерен възел на „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево", публикувана на 11.09.2018 г. 
в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9080645, 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 27.09.2018 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 2
Дата и час на подаване: На 26.09.2018 г. в 10:13 часа На 26.09.2018 г. в 15:59 часа

Участник-фирма:
„Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 

131458468. Участникът няма да използва 
подизпълнители.

„ПИРС-Д" ООД, ЕИК 825287345.

Тел.: 02/9251444 0897887947
Факс: 02/9251213 -

Имейл: office@raicommerce.bg pto@pirsd.com

Представляван от: ИВАН ХРИСТОФОРОВ МОЛЛОВ - 
Изпълнителен директор БОТКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ - Управител

Седалище и адрес на управление: 1359 София, бул. Д-р Петър Дертлиев, 129 гр. Пловдив 4000; ул. ПОДОФИЦЕР КОТОВ 21 
No 21

Оценявано предложение на 
участника - обща оферирана 
стойност (позиция 3 от таблица 
Рекапитулация) - обща оферирана 
стойност без непредвидени 
разходи

90 433,33 лв. без ДДС 84 112,27 лв. без ДДС

№ 3 4

Дата и час на подаване: На 26.09.2018 г. в 16:00 часа На 26.09.2018 г. в 16:14 часа

Участник-фирма: „ГЕОКОМ-2000" ООД, ЕИК 101512168.

ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК", БУЛСТАТ: 
неприложимо, с членове: „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД 
- водещ партньор, ЕИК 203215490 и 
„ОДЕСОССТРОЙ" ООД, ЕИК 103591328 
Обединението няма да използва 
подизпълнители.

Тел.: 075160012 0895428484; 0879698300

Факс: - -

Имейл: geokom_2000@abv.bg office@parsec-droup.ba

Представляван от: ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕМОВ- Управител 
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВОЙНОВ - Управител Бончо Димов Бонев - Представляващ
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Седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев 2900, ул. ДИМИТЪР
НОЖАРОВ No 5

6400 Димитровград, бул. Димитър Благоев №1, 
ет. 3, офис 15
4000- гр. Пловдив, ул. Подофицер Георги 
Котов"№18, ет.1

Оценявано предложение на 
участника - обща оферирана 
стойност(позиция 3 от таблица 
Рекапитулация) - обща оферирана 
стойност без непредвидени 
разходи

85 907,31 лв. без ДДС 90 428,87 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 27.09.2018 от 14:00 часа, не присъстваха представители по чл. 54, ал.2 от ППЗОП от страна 
на участниците.

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, Комисията извърши следните действия:

1. „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468.

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

Обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) е 90 433,33 лв. без ДДС.

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

2. „ПИРС-Д" ООД, ЕИК 825287345.

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

Обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) е 84 112,27 лв. без ДДС.

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

3. „ГЕОКОМ-2000" ООД, ЕИК 101512168.

• Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и обяви ценовото
предложение на подадената от участника оферта:
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Обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) е 85 907,31 яв. без ДДС.

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

4. ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК", БУЛСТАТ: неприложимо, с членове: „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД - водещ партньор, ЕИК 
203215490 и „ОДЕСОССТРОЙ" ООД, ЕИК 103591328.

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

Обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) е 90 428,87 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 Радостина Христова, Венко Конев и Мила Тошева разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468.

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.

2. „ПИРС-Д" ООД, ЕИК 825287345.

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

В т. 3 от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, са посочени всички задължителни документи, които 
запечатана непрозрачна опаковка с офертата трябва да съдържа. От всички посочени задължителни документи участникът „ПИРС-Д" 
ООД, ЕИК 825287345 е представил само Предложение за изпълнение на поръчката по образец №2 и Ценово предложение - 
Попълнената КСС. Участникът не е представил другите задължителни документи, посочени в т.З от обявата.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „ПИРС-Д" ООД, ЕИК 825287345 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.

3. „ГЕОКОМ-2000" ООД, ЕИК 101512168
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След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира следното:

В т. 3 от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, са посочени всички задължителни документи, 
които запечатана непрозрачна опаковка с офертата трябва да съдържа. От всички посочени задължителни документи 
участникът „ГЕОКОМ-2000" ООД, ЕИК 101512168 е представил само Предложение за изпълнение на поръчката по образец 
№2 и Ценово предложение - Попълнената КСС. Участникът не е представил другите задължителни документи, посочени в т.З 
от обявата.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „ГЕОКОМ-2000” ООД, ЕИК 
101512168 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.

4. ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК", с членове: „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД - водещ партньор, ЕИК 203215490 и „ОДЕСОССТРОЙ" 
ООД, ЕИК 103591328.

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

4.1. Съгласно изискванията за технически и професионални способности на участниците, посочени в обявата, за изпълнение 
на поръчката всеки участник трябва да разполага с:

4.1.1. „Два постоянни екипа, всеки включващ в състава си минумум:....Участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК" е посочил
само един екип в образец 10 - Списък-декларация за квалифицирания инженерно - технически персонал и работници, 
които ще отговарят за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

4.1.2. ......един монтажник с призната специалност 5820502 „Външни ВиК мрежи" и един монтажник с призната специалност
5220210 "Електромонтьор на ел.инсталации"(3-та квалиф. група по БЗР), съгласно „Списък на професиите за 
професионално образование и обучение" (утвърден със Заповед № РД 09-74/20.01.2014 г. на МОН) към Закона за 
професионалното образование и обучение (ЗПОО) или еквивалент,..." и съответно „....Към списъка всеки участник следва 
да декларира: • Че посочените в списъка квалифициран инженерно-технически персонал и работници ще бъдат 
реално ангажирани във възлаганите обекти при изпълнението на обществената поръчка и няма да сменя лицата, посочени 
в списъка предоставен в процедурата за обществена поръчка, без предварително писмено уведомление до 
възложителя....."

- В Списък-декларация за квалифицирания инженерно - технически персонал и работници, които ще отговарят за 
изпълнение на предмета на обществената поръчка по образец №10 на участника не е посочен един монтажник с призната 
специалност 5220210 "Електромонтьор на ел.инсталации"(3-та квалиф. група по БЗР);
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- Към Списък-декларацията липсва потвърждение от участника „че посочените в списъка квалифициран инженерно- 
технически персонал и работници ще бъдат реално ангажирани във възлаганите обекти при изпълнението на обществената 
поръчка и няма да сменя лицата, посочени в списъка предоставен в процедурата за обществена поръчка, без предварително 
писмено уведомление до възложителя".

4.1.3. В Списък-декларацията за техническото оборудване за изпълнението на предмета на обществената поръчка, не е 
деклариран багер без изнесен баланс, който може да работи в съществуващото стеснено пространство на обекта, който се 
изисква съгласно условията в обявата за обществена поръчка.

4.1.4. Участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК" е декларирал в образец №9 - Списък-декларация с успешно изпълнено и завършено 
строителство през последните 5 години, един обект, който е „Изграждане на магистрален водопровод „Камчийски пясъци 
Шетап" подобект "Участък от с. Старо Оряхово до водоеми к.к. Камчия". Така декларираният обект не отговаря на 
заложеното в обявата: ...." Обемът, изискан по предходната точка, трябва да е за обекти, изпълнени в територия на 
населено място категория „0" и „1", определени в Приложение № 2 „Категоризация на населените места" със Заповед № 
РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на МРРБ и изменения към нея, отразени със Заповед №РД-02-14-808 от 25 август 
2014г. и Заповед №РД-02-14-704 от 13 септември 2016г. При участие с обекти, изпълнени извън територията на 
страната, населените места, в които са изпълнени обектите трябва да бъдат с население над 60 000 жители."

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК" 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 продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, който е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
обявата и ЗОП.

1. „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468 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:

„В приложената Количествено-стойностна сметка Участникът следва да попълни предлаганата от него цена за всяка позиция от 
таблиците. Обща стойност за всяка КСС ще се получи като се умножи единичната предложена цена по количеството и произведенията 
се съберат. На оценка подлежи сумата от общите стойности за отделните КСС, пренесени в Таблица Рекапитулация (поз.З). Участник с 
най-ниска обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) ще бъде класиран на първо място."
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Оценявано предложение на участника - обща оферирана стойност (позиция 3 от таблица Рекапитулация) - обща оферирана стойност 
без непредвидени разходи участника „Райкомерс Конструкшън" ЕАД е 90 433,33 лв. без ДДС

Участникът с най-ниска обща оферирана стойност е „Райкомерс Конструкшън" ЕАД.

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. „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново", УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша" на: • Шахта за 
спирателна арматура на водопровод ДУ800, отклонение от „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево", захранващ р-р „Лозенец"; • 

Водомерен възел на „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево" с „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, ЕИК 131458468.

Работата на Комисията завърши на Ш.9,. 2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам н с̂то^цдия протокол:

"Софийска вода" АД
( Ц П  р v - rv I v p
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