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На 12.11.2018 година в 10:00 часа в „Софийска вода" АД, назначена със заповед ДР-693/12.11.2018 комисия в състав:
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се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер 47246/ЕР-429 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 22.10.2018 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9082174, публикувана на 06.11.2018 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 12.11.2018 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 06.11.2018 г. в 14:39 часа на 06.11.2018 г. в 16:40 часа
Участник- фирма: „А и К Инженеринг" ООД, ЕИК130966871 „ОРБИЛД" ООД, ЕИК 131123475
Адрес за кореспонденция: гр. Костинброд, ул. „Христо Ботев" № 14 гр. София, ул. „Русалка" № 48
Тел.: 0884 680 776 0888 639 697
Факс: - -
Имейл: office@akengineering.org orbuild@abv.bg
Представляван от: Петър Петров - Управител

Асен Асенов - упълномощен представител
Орлин Бонев - управител

Седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Мир" № 6 гр. София, ул. „Русалка" № 48

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 12.11.2018 година в 10:00 часа не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.
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.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 12.11.2018 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
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. „ОРБИЛД" ООД - Представените от Участника документи не отговарят на обявените изисквания, посочени в Обявата за 
събиране на оферти, поради следните причини:
1. Участникът е представил Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП), в която не е 

зачертал невярното обстоятелство относно наличието на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по 
седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, съгласно указанията на възложителя, 
посочени в образеца на декларацията от документацията.

2. В представената от участника Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален дацдь^н режим,/ е£ьрзаните с тях/^ица и техните действителни
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собственици не е зачертано невярното обстоятелство съгласно указанията на възложителя, посочени в образеца на декларацията 
от документацията, като по този начин участникът не е посочил кое от декларираните в т. 1 и т. 2 обстоятелства е вярно.

3. Участникът е представил Списък-декларация с успешно изпълнени през последните пет години дейности, идентични или сходни с 
предмета на поръчката, в който е посочил три обекта. След внимателен преглед на декларираното, комисията не установи 
съответствие с изискването на Възложителя, посочено в Обявата, а именно Участникът трябва да има опит в извършването на 
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, 
считано до датата на подаване на офертите. Под сходни следва да се разбира: ремонт на покривни конструкции на 
хидротехнически съоръжения за питейни води.

4. В представения от участника Списък-декларация за квалифицирания персонал, който ще бъде ангажиран при изпълнението на 
обществена поръчка, не е посочен технически ръководител, каквото е изискването на възложителя, посочено в Обявата за 
събиране на оферти.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на Възложителя участникът „ОРБИЛД" ООД 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.
Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства на 
определените в обявата условия и констатира следното:
След извършения преглед на ценовото предложение на „А и К Инженеринг" ООД, комисията установи, че в Ценова таблица, ред IV. 
„Обща стойност (1+11)" участникът е посочил стойност 80 063,47 лв., която не съответства на сбора от стойностите посочени в ред I. 
Изработка и приемане от Възложителя на инвестиционен проект в 4 части - 1 690,00 лв. и ред II. Извършване на предвидените в 
проекта ремонтно - възстановителни работи, съобразно предложената примерна количествена сметка (ПКС) - 76 250,92 лв.
След извършеното повторно изчисление, комисията констатира, че в ред IV. „Обща стойност (1+Н)" от Ценова таблица, сумата 
следва да бъде 77 940,92 лв. , и съответно сумата посочена в ред V. „Обща стойност на договора (1+П+Ш)" следва да бъде 81 753,47 
лв.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, на 13.11.2018 г. комисията изиска от участника писмено разяснение във връзка с посочените 
стойности в Ценовата таблица, като поиска потвърждение от участника за изчисленията направени от комисията.
В определения срок участникът „А и К Инженеринг" ООД изпрати поисканите писмени разяснения, където посочва, че е допусната 
техническа грешка при сумирането на сумите в ред IV и ред V и потвърждава изчисленията, направени от комисията.
С оглед горното комисията счита, че ценовото предложение на „А и К Инженеринг" ООД отговаря на изискванията на възложителя 
и продължи своята работа като извърши оценка на ценовото предложение на участника, по критерий на възлагане „най-ниска 
цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

1. Показател П1 „Проектиране и съгласуване" (I), с максимален брой точки 10.
Участникът попълва предлаганата от него цена за проектиране в ред (I) от Ценовата таблица от Раздел Б: Цени и данни. 
Предложената цена не може да надвишава 10% от стойността на поръчката. Участникът с най-ниска цена получава максималния брой 
точки 10. Оценката за всеки останал Участник се получава като най-ниската предложена цена се умножи по 10 и резултатът се 
раздели на предложената цена на съответния Участник и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
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2. Показател ГЬ: „Извършване на ремонтно - възстановителни работи (II), с максимален брой точки 90.
На оценка подлежи предложената цена в ред (II) от Ценовата таблица от Раздел Б: Цени и данни. Участникът с най-ниска 
предложена цена получава, максималния брой точки 90. Оценката за всеки останал Участник се получава като най-ниската 
предложена цена се умножи по 90 и резултатът се раздели на общата предложена цена на съответния Участник и се закръгли до 
втория знак след десетичната запетая.
Крайната оценка (Ко) на всеки Участник се получава по формулата: Ко= П1+П2, където максималният брой точки е 100. Участникът, 
получил най-много точки, ще бъде избран за изпълнител на договора. Участникът, получил най-много точки, ще бъде класиран на 
първо място и избран за Изпълнител на договора.

ОЦЕНКА

Участник
Предложение за

„Проектиране и съгласуване" (I), 
в лева без ДДС

Показател
Пх

Предложение за „Извършване 
на ремонтно-възстановителни 

работи (II), в лева без ДДС

Показател
п2

Крайна оценка 
Ко=П1 + П2

„А и К Инженеринг" 
ООД 1 690,00 10 76 250,92 90 100

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. „А и К Инженеринг" ООД,

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно - възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна 
Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ "Бистрица" с „А и К Инженеринг" ООД, ЕИК 130966871, със
седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Мир" № 6, представлявано Петър Петров - съдружник и упълномощен
представител.

Работата на Комисията завърши на
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Утвъбжлавай наетояшия.пюотокол:

2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Изпт^лнителен директор /
"Софийска вода" АД
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