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П Р О Т О К О Л

На 24.10.2018 година в 10:00 часа в „Софийска вода" АД, назначена със заповед ДР-654/24.10.2018 комисия в състав:
1. ер СПСОВ;
осн
2. >етиране и обезводняване на утайки";
3. ст „Снабдяване";
и р
1. плоатация и поддръжка";
2. crop "Отвеждане и пречистване на отпадъчж
3. ректор "Пречистване и управление на води"
4. равление и контрол на договори";
5. тг;
б. жтрольор;
7. „Снабдяване";
8. |иалист „Снабдяване";
9. ециалист „Снабдяване";
10 ециалист„Снабдяване";
11 здяване";
12 „Снабдяване";
13 1ст „Снабдяване";
14 :т „Снабдяване";
15. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване",
се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП с номер 47102/ЕР-417 и предмет Избор 
на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Извършване на оценка за съответствие със съществените 
изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект, както и 
оказване на всяко необходимо съдействие в процеса на издаване на разрешение за строеж за обект: Проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3 и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството до получаване на разрешение за ползване, включително изготвяне на технически паспорт за строеж на 
обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3", публикувана на 11.10.2018 г. в 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ГО номер 9081767. и на основание чл. 97 и правилата опоелелени в Правилника за
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прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира 
участниците.

На заседанието на 24.10.2018 от 10:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б 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 2 3

Дата и час на подаване: на 19.10.2018 г. в 10:49 часа на 23.10.2018 г. в 13:14 часа на 23.10.2018 г. в 15:19 часа

Участник- фирма: „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД, „ДЕЙТА ГРУП" ЕООД, „РУТЕКС" ООД,

ЕИК 200701882 ЕИК 131030786 ЕИК 831204083

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1574, бул. 
„Шипченски проход" №65, ет.4

гр. София, бул. „България" 
№53, вх.Б, ет.4

гр. София,1592, бул. „Асен 
Йорданов" №12, ет.2

Тел.: 02/807 26 00 02/955 20 22; 0888 556 488 02/979 14 26

Факс: 02/971 95 96 02/955 20 37 02/978 95 97

Имейл: office@sweco.bg datagroupltd@gmail.com rutex@rutex.biz

Представляван от: Димитър Попов - Изпълнителен 
директор

Валентин Пенев - Управител Теодор Стефанов - Прокурист

Седалище и адрес на 
управление:

гр. София, бул. „Шипченски 
проход" №65

гр. София, бул. „България" 
№53, вх.Б, ет.4

гр. София, бул. „Искърско
шосе" №12

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 24.10.2018 година в 10:00 часа присъстваха следните упълномощени представители на 
участниците:

1. Таня Атанасова - упълномощен представител на „РУТЕКС" ООД
2. Красимир Лозанчев - упълномощен представител на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ' АД
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При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:

1. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и обяви 
ценовото предложение.
Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложения. Комисията предложи на присъстващия представител 
на „РУТЕКС” ООД да подпише, но й бе отказано.

2. „ДЕЙТА ГРУП" ЕООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и обяви 
ценовото предложение.

Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложения. Комисията предложи на присъстващите представители 
да подпишат и представителят на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ' АД подписа техническото и ценовото предложения.

3. „РУТЕКС” ООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и обяви 
ценовото предложение.

Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложения. Комисията предложи на присъстващия представител 
на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ' АД да подпише и той подписа техническото и ценовото предложения.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 24.10.2018 г. комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за 
участие, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД

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

В представеният от Участника Списък на експертите, са посочени само експертите по част „Технологична и част „Конструктивна", 
представени са информация и доказателства за тези експерти, удостоверяващи съответствие с изискуемият от възложителя 
професионален опит. В Списъка не са посочени всички експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката и не са 
представени за тях информация и доказателства удостоверяващи съответствие с изискванията на възложителя посочени в т. 
Технически и професионални способности от Обявата.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД 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.
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2. „ДЕЙТА ГРУП" ЕООД
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.

3. „РУТЕКС" ООД

След прегледа по същество на документите, представени в офертата, комисията констатира следното:
В представеният от Участника Списък на експертите, са посочени всички експертите, които ще отговарят за изпълнението на 
поръчката, като информация и доказателства, удостоверяващи съответствие с изискуемият от възложителя професионален опит са 
представени само за експертите по част „Технологична и част „Конструктивна". За останалите експерти, посочени в Списъка не са 
представени информация и доказателства удостоверяващи съответствие с изискванията на възложителя посочени в т. Технически и 
професионални способности от Обявата.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „РУТЕКС" 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.

Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства на 
определените в обявата условия и прецени, че то отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на постъпилата оферта на „ДЕЙТА ГРУП" ЕООД, по критерий на възлагане „най-ниска цена" и 
съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

Участниците ще бъдат оценени по критерий за възлагане „най-ниска цена". На оценка подлежи сумата посочена в клетка Всичко 
(1+2) от Ценовата таблица (по образец). Участникът с най-ниска обща оферирана стойност ще бъде класиран на първо място.

ОЦЕНКА

№ Участник Оценявано предложение на участника 
в лв. без ДДС

1 „ДЕЙТА ГРУП" ЕООД 56920,00

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:

л
комисия
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1. „ДЕЙТА ГРУП" ЕООД, ЕИК 131030786, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България" №53, вх.Б, ет.4, 
представлявано Валентин Пенев - Управител.

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад 
за съответствие на инвестиционен проект, както и оказване на всяко необходимо съдействие в процеса на издаване на 
разрешение за строеж за обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3 и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството до получаване на разрешение за ползване, включително 
изготвяне на технически паспорт за строеж на обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов 
метантанк - 7 000 м3" с „ДЕЙТА ГРУП" ЕООД, ЕИК 131030786, със седалище и адрес на управление: гр, София, бул.
„България" №53, вх.Б, ет.4, представлявано Валентин Пенев - Управител.

Работата на Комисията завърши на г. с подписване на настоящия протокол.
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