
П Р О Т О К О Л

На 18.09.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-580/18.09.2018 г. комисия в състав:
Председател:
1. *яване";
ОСНОЕ

2. зние на договори
3.
и рез
1.
2. цяване";
3. здяване";
4. абдяване";
5. 1ст „Снабдяване";
6. г„Снабдяване";
7. ист „Снабдяване";
8. "Снабдяване";
9. ване";
10. /
11.
12. ia капиталовите р;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46926/MR-85 и предмет 
„Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър" в охранителната зона на АК „Злия камък", гр.София:
Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър" на територията на охранителната зона на АК „Зли 
камък"; Изграждане на сигнална кабелна линия от водомерната шахта до югоизточната част на входната камера на водопровода, 
където е възможна връзка със съществуващ контролер от системата за управление SCADA на „Софийска вода" АД", публикувана на 
30.08.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9080266, удължен срок за подаване на оферти на основание 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 14.09.2018 в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9080837, 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 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 14.09.2018 г. в 14:47 часа На 14.09.2018 г. в 16:03 часа

Участник-фирма:

„Гарантстрой -  72 В" ЕООД, ЕИК
202193094. Участникът няма да използва 

подизпълнители.

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.: 0899896275 0895428484; 0879698300
Факс: - -

Имейл: garantstroi72@abv.bg o ff ic e @ D a r s e c -d r o u p .b a

Представляван от: Василка Василева Мартинова - Управител Бончо Димов Бонев - Представляващ
Седалище и адрес на 
управление:

Област София, 2000 община Самоков, ж.к. 
Елиза 3, вх. Б

6400 Димитровград, бул. Димитър Благоев №1, 
ет. 3, офис 15

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

67 727,07 лв. без ДДС 66 796,72 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.
На публичното заседание на комисията на 18.09.2018 от 14:00 часа присъства следният представител от страна на участниците:

. Упълномощено лице от ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК".
При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, Комисията извърши следните действия:

1. „Гарантстрой - 72 В" ЕООД, ЕИК 202193094.

• 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 67 727,07 лв. без ДДС.

• Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения. Комисията предложи на представителя на 
ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК" да подпише документите и той упражни своето право.
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2. 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 66 796,72 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, Захари Попов и Мила Тошева разгледаха по същество 
подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Гарантстрой - 72 В" ЕООД, ЕИК 202193094.

След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира следното:
- В Списък-декларацията с успешно изпълнено и завършено строителство през последните 5 години за доказване на 
изискуемия опит, участникът е декларирал един обект с предмет: „Рехабилитация на помпена станция „Плана", включваща 
„Изграждане на водомерна шахта на Рилски водопровод в охранителната зона на ПС „Плана", СО-Панчарево". Допълнително 
е посочено, че участникът е изпълнил 4 бр.шахти и обектът му е възложен от ЕТ „АС Строй - Янко Славчев".
Цитираният обект е предмет на договор между Възложителя Софийска вода и изпълнител ЕТ „АС Строй - Янко Славчев", в 
който договор не е заложено участие на подизпълнители, както и е за 1 бр. шахти. След служебна проверка бе установено, 
че тогава участникът ЕТ „АС Строй - Янко Славчев" е декларирал също така, че няма да ползва подизпълнители. В този 
случай, цитираният обект не може да бъде признат като опит на участника Гарантстрой 72 В ЕООД.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „Гарантстрой - 72 В" 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.

2. ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК", БУЛСТАТ: неприложимо, 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:
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Съгласно изискванията за технически и професионални способности на участниците, посочени в обявата за изпълнение на поръчката
всеки участник трябва да разполага с: „.....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);
- 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".

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 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 2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвъожлавам настояшия поотокол:

^дсидуеор Iренев 
Изпълните , .^ректор 
"Софийска вода"^Щ^£з
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