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На 13.11.2018 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-696/13.11.2018 г. комисия в състав: 
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„Изпълнение на Капиталова програма";

гел „Проект";
,Снабдяване";

тавление на договори по капиталови проекти";

юльор;
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ане";
збдяване";
„Снабдяване";
Снабдяване"; 
циалист „Снабдяване",

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 47443/ЕР и предмет 
Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда "Въздуходувна" в ПСОВ "Кубратово", 
находища се в град София, Столична община -  район "Сердика", поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15 ЕТАП I: 
Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно предложение по ОП 
„Иновации и конкурентоспособност", процедура „Пови1£|^в^е на енергийната ефективност в големи предприятия -
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BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки, публикувана на 24.10.2018 г. в 
Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9082301, 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 13.11.2018 от 10:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците, 
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.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 09.11.2018 г. в 12:05 часа на 09.11.2018 г. в 15:28 часа на 12.11.2018 г. в 12:01 часа

Участник - фирма: „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД, 
ЕИК 131120358

„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД, ЕИК 175328503

„ХАСИ -  ГРУП" ЕООД, 
ЕИК 202831091

Седалище и адрес на 
управление:

гр. София, 1463, бул. Витоша 
№ 66, ет. 5, ап. 15

гр. София, 1680, ж.к. Бели 
брези, ул. Звъника №10, ет.З

гр. София, 1756, бул. „Св. 
Климент Охридски" № 14, ет. 
15, офис 1509

Тел.: 02 951 53 60; 02 951 51 82; 
0888 233 233

02 981 49 45 02 974 45 39

Факс: - 02 981 49 45 02 817 24 44
Имейл: dieltreid@gmail.com sofia@bm-gi.com hassLsofia@abv.bg
Представляван от: Любомир Илиев - Управител Алберт Александров - 

Управител
Атанас Михайлов - Управител

Адрес за кореспонденция:
гр. София, 1463, бул. Витоша 
№ 66, ет. 5, ап. 15

гр. София, ж.к. Лозенец, ул. 
Червена стена №1, вх.2, ет.5, 
ат.9

гр. София, 1756, бул. „Св. 
Климент Охридски" № 14, ет. 
15, офис 1509

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 13.11.2018 голина от lQfdoSf^ca поисъстваха слелните пЬелставители на участници:
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1. Руслан Василев - упълномощен представител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

2. Златка Димитрова -  упълномощен представител на „ХАСИ - ГРУП" ЕООД

3. Ива Ценкова - упълномощен представител на „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД 

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 членове на комисията подписаха техническите и ценовите предложения от офертите на участниците. Комисията предложи 
на присъстващите представители на участници да подпишат и представителят на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД подписа 
техническите и ценовите предложения от офертите на „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД и „ХАСИ - ГРУП" ЕООД.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 13.11.2018 г. комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за 
участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД

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

1.1. Съгласно изискването на възложителя, посоченото в т. 3.18.2 от Обявата Участниците следва да направят задължителен оглед 
на обекта предмет на поръчката. Посещението на обекта ще се осъществи след уточняване с посоченото лице за контакт за 
огледи. Огледите ще се извършват съгласно вътрешните правила за достъп до обекти на Възложителя и при спазване на 
правилата за БЗР. Лице за контакти за извършване на огледа: Николай Писарев - 0877 662008. В случай че участникът не е
извършил оглед на обекта, ще бъде отстранен от участие.

Участникът „Диел Трейд" ООД е представил в офертата си декларация за извършен оглед на обекта, в която е декларирал, че е 
посетил обекта и е запознат с особеностите на обекта - подходи, комуникации, разположение и други условия, при които ще 
бъде изпълнен предмета на поръчката, както и че се е запознал със строителната документация за обекта.

Комисията извърши проверка на заявените данни в представената от участника декларация по т. 3.18.2. от документацията. 
Николай Писарев, Старши ръководител „Проект", член на комисията и лице за контакт за извършване на огледи, потвърди, че 
участника „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД не се е свързал с него и съответно не е извършил оглед в съответствие с изискванията, посочени 
в Обявата за събиране на оферти.
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Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът „ДИЕЛ ТРЕЙД" ЕООД да бъде отстранен от участие в 
обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът не е изпълнил друго условие, 
посочено в Обявата за събиране на оферти.

2. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

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

2.1. В представената от участника декларация, че в случай, че бъде избран за Изпълнител, ще представи действащи сключени 
договори с лице(а), притежаващо(и) документ издаден по реда на ЗУО за третиране на строителни отпадъци не са посочени 
следните строителни отпадъци: керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (код-170103) и смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (код 17 09 04), каквото е изискването на 
Възложителя, посочено в т. Технически и професионални способности от Обявата.

2.2. В представената от участника декларация, че в случай, че бъде избран за Изпълнител, преди подписване на договора, ще 
представи документ, издаден му по реда на Закон за управление на отпадъците (ЗУО) за транспортиране на строителни 
отпадъци или действащ сключен договор(и) с лице (а) притежаващо (и) такъв документ не са посочени следните строителни 
отпадъци: керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (код-170103) и смесени отпадъци от строителство и събаряне, 
различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (код 17 09 04), каквото е изискването на Възложителя, посочено в 
т. Технически и професионални способности от Обявата.

Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД да бъде отстранен от 
участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът не отговаря на 
поставените критерии за подбор, посочени в Обявата за събиране на оферти.

3. „ХАСИ -  ГРУП" ЕООД

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

3.1. Участникът е представил декларация, в която потвърждава, че дружеството е вписано в ЦПРС с право да изпълнява строежи от 
Първа група, от трета до пета категория, като към момента на подаване на офертата е в процес на процедура за издаване на 
Удостоверение от ЦПРС за право да изпълнява строежи от първа група, от втора до пета категория и в случай, че бъде избрано 
за изпълнител ще представи удостоверение от ЦПРС за право да изпълнява строежи от първа група, от втора до пета категория. 
Изискването на Възложителя, посочено в Обявата за събиране за оферти, е при подаване на/офертата Участникът да е вписан 
в Централен професионален регистър на строителя, с право да^рг^лнява строежи от първа групах от втора до пета категория.
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Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът „ХАСИ - ГРУП" ЕООД да бъде отстранен от участие в 
обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът не отговаря на поставените 
критерии за подбор, посочени в Обявата за събиране на оферти.

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 ..̂ ..0..:....0.0.;...2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавамs'arTî cTO;,ящия про

Васил Тре^евд/ /  
Изпълнителен дире-к“гор на ''С^^4ека^вода " АД
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