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П Р О Т О К О Л
На 06.08.2019 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-182/06.08.2019 г. комисия в състав:

(иалист "Снабдяване”;

ител звено " Електро КИП и А";
Електро и механоподдръжка" - Север,

>р Експлоатация и поддръжка;
1ениджър "Електромеханична поддръжка";
"Електро и механоподдръжка" -  Юг;
>р "Управление и контрол на договори";
*жър „Правен" отдел; 
нтрольор;
р Логистика и трансформации;
1 специалист „Снабдяване";
I специалист „Снабдяване";
1иалист „Снабдяване"; 
лист „Снабдяване"; 
зши специалист „Снабдяване"; 
алист „Снабдяване"; 
специалист „Снабдяване";
1 ециалист „Снабдяване";
1тор „Снабдяване",

се събра Във връзка с обява за събиране на оферти - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 49180/Н2-4679 и 
предмет Изграждане на катодна защита на водопровод Искър в Участък 3 -  Тунел 6 до апаратна камера Зли Камък,
публикувана на 22.07.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ГО номер 9090524, удължен срок за подаване на оферти 
на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувана на 02.08.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ГО номер 9090985 и 
на основание чл. 97 от ППЗОП и правилата определени в ЗОП и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да 
класира участниците.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-10 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от 
участниците оферти за участие в процедурата, по реда на постъпването им съгласно входящия регистър:
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№ 1 2
Дата и час на подаване: 01.08.2019 г. в 13:45 часа 01.08.2019 г. в 16:17 часа
Участник- фирма: „Монтажи КО" ЕООД, ЕИК 175329555 „Старт Инженеринг" АД, ЕИК 030217255
Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1220, бул."Илиянци" №72 гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3

Тел.: 02 9204058 02 9360373
Факс: 02 9201585 02 9310768
Имейл: оШ се (й т  о п1а а 1 - ко. со т оГП се@51а г1е па. со т
Представляван от: Велин Маринов -  Управител Стоил С т о и л о в  -  Председател на Съвета на 

директорите и Представляващ
Адрес за кореспонденция: гр. София 1220, бул."Илиянци" №72 гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3

№ 3
Дата и час на подаване: на 02.08.2019 г. в 10:54 часа

Участник- фирма:
„Елвеко - електромонтажи" ЕООД, ЕИК 115825949, 
подизпълнител -  „Парадайс електрик груп" ЕООД, 
ЕИК 200262983

Седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив 4000, ул. „П. Р. Славейков" №30

Тел.: 032 698712
Факс: 032 235303
Имейл: оШсе@е1уеко.сога
Представляван от: Веско Дойчев -  Управител
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе" №12

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисия в състав разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „Монтажи КО" ЕООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
1.1. Участникът не е представил изисканият в т. 6.8. от обявата „Участникът представя каталог на производителя на катодната 

станция, преведен на български език и посочва интернет сайта, от който да са видни данните посочени в представения каталог".
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С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Монтажи КО" ЕООД да бъде отстранен от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката -  участникът не е представил описаният по-горе документ, 
който е част от техническото предложение.
2. „Старт Инженеринг" АД - след прегледът на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички 

изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
3. „Елвеко - електромонтажи" ЕООД - след прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
3.1. В представената Декларация по чл.54, ал.1, т.З - 6 от ЗОП (по образец) не е попълнена информацията в т. 1 от декларацията, като 

не е зачертал невярното, а именно -  „Представляваният от мен участник ИМА/НЯМА (невярното се зачертава) 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".

3.2.3а посочения от Вас подизпълнител са представени само изисканите в т. 3.2. „Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по 
образец) и в т. 3.3. „Декларация по чл.54, ал.1, т.З - 6 от ЗОП (по образец)" от обявата декларации. Съгласно изискването на т. 
2.8.2. от обявата „Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 
който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата".

3.3. В представената от подизпълнителя Декларация по чл.54, ал.1, т.З - 6 от ЗОП (по образец) не е попълнена информацията в т. 1 от 
декларацията, като не е зачертал невярното, а именно -  „Представляваният от мен участник ИМА/НЯМА (невярното се зачертава) 
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".

3.4. В представения от Вас, съгласно изискванията на т. 6.3. от обявата, „Списък -  декларация на строителството/ата, идентично/и или 
сходно/и с предмета на поръчката, изпълнено/и през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите, с 
посочване на стойностите, датите и получателите", е описан опит, който не съответства с изискванията на т. 1 от Технически и 
професионални способности, а именно „Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни с 
посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите. Под сходни 
дейности, следва да се разбира изграждане на електрохимична защита на водопроводи или газопроводи. Участникът трябва да 
представи, списък съдържащ предмет на извършените дейности, период на изпълнение, стойност и Възложител".

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо изх. №СВ-3124/27.08.2019 г., в срок от 
3 (три) работни дни от получаване на уведомлението, участникът да представи съответната информация, за да бъдат отстранени
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непълнотите или несъответствията, и от която да се установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя за лично състояние 
и критерии за подбор.
След изтичане на определения в писмо изх. №СВ-3124/27.08.2019 г. срок комисията продължи своята работа, като отвори и разгледа 
представените от участника допълнителни документи. Комисията констатира, че участникът „Елвеко - електромонтажи" ЕООД е 
отстранил част от констатираните от комисията липси и несъответствия и е представил част от изискуемите в посоченото по-горе писмо 
документи, като представените допълнително документи са в съответствие с изискванията на обявата и на ЗОП за лично състояние и 
критерии за подбор. Съгласно изискване в обявата, както и съгласно посоченото в писмо изх. №СВ-3124/27.08.2019 г. 
„Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 
за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата", съгласно което изискване, за посочения от участника 
подизпълнител, комисията констатира, че не са представени следните документи -  за доказване, че за посочения от участника 
подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата, както следва:

1.1. Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП (по образец).
1.2. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник (по образец).
1.3. Декларация по чл.З, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец).
1.4. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (по образец). 

Комисията продължи своята работа, като разгледа представеното техническото предложение на участника „Елвеко - електромонтажи" 
ЕООД и констатира следното:
1. Участникът не е представил изисканото в т. 6.9. от обявата „Участникът представя оторизационно писмо от производителя на 
катодната станция, даващо му право да извършва монтаж, настройка и поддръжка на предлаганото оборудване" -  представеният 
сертификат (чуждоезичен документ) е за лице, което е различно от посочения от участника подизпълнител, с адрес, записан в 
сертификата, различен от адреса на посочения от участника подизпълнител.
2. Участникът не е представил изисканата в т. 6.10. от обявата „Декларация за оглед на обекта, подписана двустранно от представител 
на Възложителя и Участника".
3. Представеният, съгласно изискванията на т. 6.8. от обявата каталог не е преведен на български език, съгласно изискването на 
горната точка, а именно „Участникът представя каталог на производителя на катодната станция, преведен на български език и посочва 
интернет сайта, от който да са видни данните посочени в представения каталог".
4. В ценовото предложение на участника, което е ценова таблица от Раздел Б: Цени и данни на проекто-договора от обявата, има 
добавена допълнителна позиция, посочена като точка номер 31, а именно -  „Извършване на измерване от акредитирана лаборатория и 
издаване на сертификат -  комплект включващ -  Изпитване качествата на изолацията по метода на „Катодна поляризация"; - Измерване 
на потенциала „тръба-земя"; - изпитване на кабел Н.Н. с повишено напрежение, с посочена обща стойност 3860.00 лв., без да са 
посочени единични цени за описаните три дейности към тази точка.
С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Елвеко - електромонтажи" ЕООД да бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта,
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която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката -  участникът не е представил описаните по-горе 
документи за посочения от него подизпълнител, както и документи които са част от техническото предложение.
Комисията извърши проверка на ценовото предложение, на основание текста „В случай че е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията от участника, комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума" и 
констатира, че стойността в клетка „Общо за ценова таблица" е 80228,60 а не както е посочил участникът 80148,60. Комисията ще 
използва констатираната от нея аритметично вярна стойност при оценяване на предложението на участника „Старт Инженеринг" АД.
Комисията извърши оценка на офертата съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно 
описаната в обявата методика за оценка.

№ Наименование на участника, 
предложил офертата

Оценявано предложение на участника -  стойност, посочена в клетка „Общо за ценовата таблица", 
която е сбор на всички стойности от колона "Обща цена в лева без ДДС" от Ценова таблица

1 „Старт Инженеринг" АД 80228,60
Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:
1. „Старт Инженеринг" АД, със седалище и адрес на управление - гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3, представлявано от Стоил 

Стоилов -  Председател на Съвета на директорите и Представляващ.
Комисията предлага на Възложителя да избере:
1. „Старт Инженеринг" АД, със седалище и адрес на управление - гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3, представлявано от Стоил 

Стоилов -  Председател на Съвета на директорите и Представляващ за изпълнител на Изграждане на катодна защита на водопровод 
Искър в Участък 3 -  Тунел 6 до апаратна камера Зли Камък.

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.

Утвърж кол:

........  20. 04 &04-9П
Васил 1
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД

КОМИСИЯ Стр. 5




