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П Р О Т О К О Л
На 12.08.2019г. в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, назначена със заповед СН-186/12.08.2019г. комисия в 

състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.

и
ЧЛЕНОВЕ:

2.
3.

и резервни членове:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

се събра за отваряне, разглеждане и оценка на офертите, получени във връзка с обява за събиране на оферти - 
процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер 49037/NT и предмет „Сервизна поддръжка и 
ремонт на ултразвукови разходомерн FUS 060, сензор So no kit“, публикувана на 25.07.2019г. в Регистъра за 
обществени поръчки към АОП под ID номер 9090692.

На публичното заседание на Комисията на 12.08.2019г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти 
не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители.

КОМИСИЯ



Стр,2

Комисията, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.б от ППЗОП и членовете й подписаха 
декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8 и по чл. 51, ал 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, 
пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в 
който са описани офертите при подаването им.

№ 1 2
Дата и час на подаване: 06.08.2019г., 09:20ч. 06.08.2019г., 14:25ч.

Участник - фирма: ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ КАРИЕВ „АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, 
ЕИК 131137101

Тел.: 0887573000 02/952 6697
Факс: не е посочен 02/951 6671
Имейл: Vladislav. kariev@gmail .com office@aqua-90. com

Представлявана от: Владислав Атанасов Кариев Иван Борисов Денев -  Управител 
Х р и сто  Стефанов Кенаров - Управител

Адрес на управление: гр. София, ул. Порто Лагос №1, ап. 16 гр. София 1142, ул. Любен Каравелов, №80, ап.7

При спазване на съответните изисквания посочени в Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП) и като извърши действията, посочени в чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 
отваряне и преглед на подадените оферти за участие, по реда на постъпването им съгласно входящия регистър:

1. ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ КАРИЕВ - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви 
ценовото предложение, като членовете на Комисията подписаха гърба на техническото и ценовото предложение. 
След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

2. „АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото 
предложение, като членовете на Комисията подписаха гърба на техническото и ценовото предложение. След 
извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

Съгласно Заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, 
до приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

На следващи закрити заседания, считано от 12.08.2019г. Комисията разгледа по същество документите на 
участниците и установи допуснато нарушение, изразяващо се в техническа грешка в текста по позиция 1 от 
Ценова таблица №1, където не е записан броят на обектите, които обхваща едно посещение. В следствие на това 
за Комисията е невъзможно да оцени/'получените ценови предложения от Участниците.
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Във връзка с посоченото по-горе на основание чл. 193 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да 
прекрати Обявата за събиране на оферти поради допуснато нарушение, изразяващо се в техническа грешка в 
текста по позиция 1 от Ценова таблица № 1.

Работата на Комисията приключи на 2019г. с подписване на настоящия Протокол.

Утвърдил:

Васил оорис^гц^гренев 
Изп"' — *ен директор

Дата: . 99). Г
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