
П Р О Т О К О Л

На 13.08.2019 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-189/13.08.2019 г., 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 49327/ЕР и предмет Изработка, 
доставка и монтаж на предпазни елементи от неръждаема стомана върху преливни ръбове в енергогасителното 
съоръжение на ПСПВ „Бистрица", публикувана на 31.07.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9090914 
и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира 
участниците.
На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участниците.
Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.б от ППЗОП, след което членовете й 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и преглед на 
подадените оферти, по реда на постъпването им.
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№ 1 2 3
Дата и час на подаване: на 08.08.2019 в 11:00 часа на 12.08.2019 г. в 10:26 часа на 12.08.2019 г. в 10:26 часа

Участник - фирма:
„ГЕОРГИ ИЛИЕВ 
ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД,
ЕИК 203331630

„БГ и К Стийл" ЕООД,
ЕИК 204820193

„АДАС -  МАШ" ООД,
ЕИК 113591383

Седалище и адрес на 
управление:

гр. София, кв. Подуяне, 
ул. Драговица №8

гр. Перник,
ул. Владайско въстание № 1

гр. Перник,
ул. Брацигово №13

Тел.: 0886001492 0899848862 0897932120
Факс: - - -

Имейл: office@qiengineering.bci bq.k.steel@amail.com adas@rotop.com
Представляван от: Георги Илиев - Управител Григор Попов - Управител Данчо Попов - управител
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София, кв. Подуяне, ул. 
Драговица №8

гр. Перник, ул. Владайско 
въстание № 1

гр. Перник,
ул. Брацигово №13

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:
• Комисията отвори постъпилите оферти, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.
• Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертите на участниците.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На закрито заседание на 13.08.2019 г., комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за участие, с цел да 
констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията установи, че участникът „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД е 
представил всички изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на 
Възложителя, посочени в обявата и ЗОП.

2. „БГ и К Стийл" ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

2.1. В представеното в офертата Предложение за изпълнение на поръчката, участникът „БГ и К Стийл" ЕООД не е декларирал дали 
ще използва услугите на подизпълнител при изпълнението на поръчката. Съгласно посоченото в образеца на Предложението, 
следва да бъде зачертано невярното твърдение: При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме 
услугите на следните подизпълнители/капацитет на трети лица (невярното се зачертава)..

2.2. В представената в офертата на участника декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, не е посочено, кое е 
вярното обстоятелство за т.1. „Представляваният от мен участник ИМА/НЯМА (невярното се зачертава)  задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чу. 162, ал.у/т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
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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". 
Както е посочено в декларацията, следва да бъде зачертано невярното обстоятелство.

2.3. Представен е Списък-декларация за изпълнени обекти, в който участникът е посочил, че няма до момента идентични или сходни 
дейности. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти т. Технически и професонални 
възможности: Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се 
разбира: направа на обшивки на хидротехнически съоръжения) с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните 
пет години, считано до датата на подаване на офертите. Съгласно изискванията, посочени в т. 3.12. от Обявата за събиране на 
оферти, в офертата си Участникът трябва да представи Списък-декларация за успешно изпълнени от него идентични или 
сходни дейности за предходните 5 години, считано до датата на подаване на офертата. Списъкът трябва да съдържа: предмет на 
извършените дейности, период на изпълнение, стойност и Възложител.

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, с писмо изх. № СВ-3223/13.08.2019 г. комисията предостави 
на участника „БГ и К Стийл" ЕООД възможност да отстрани констатираните в офертата му непълноти и несъответствия с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, като представи документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация в срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението.

3. „АДАС - МАШ" ООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

3.1. В офертата на участника „АДАС МАШ" ООД е представен е Списък-декларация за изпълнени обекти, в който участникът е 
посочил, че до момента няма изпълнение на подобни дейности. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Обявата за 
събиране на оферти т. Технически и професонални възможности: Участникът трябва да има опит в извършването на 
дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се разбира: направа на обшивки на хидротехнически съоръжения) с 
посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите. Съгласно 
изискванията, посочени в т. 3.12. от Обявата за събиране на оферти, в офертата си Участникът трябва да представи Списък- 
декларация за успешно изпълнени от него идентични или сходни дейности за предходните 5 години, считано до датата на 
подаване на офертата. Списъкът трябва да съдържа: предмет на извършените дейности, период на изпълнение, стойност и 
Възложител.

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, с писмо изх. № СВ-3223/13.08.2019 г. комисията предостави 
на участника „АДАС МАШ" ООД възможност да отстрани констатираните в офертата му непълноти и несъответствия с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, като представи документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация в срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението.

След изтичане на определения в писмо изх. №СВ-3223/13.08.2019 г. срок, комисията продължи своята работа, като отвори и
разгледа представените от участниците допълнителни документи.
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1. „БГ и К Стийл" ЕООД

Участникът е представил в определения от комисията срок документи за отстраняване на констатираните липси и непълноти. 
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

1.1. Представено е Предложение за изпълнение на поръчката,в което участникът „БГ и К Стийл" ЕООД е декларирал, че няма да 
използва услугите на подизпълнител при изпълнението на поръчката.

1.2. Представена е декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З-б от ЗОП, в която е зачертано невярното обстоятелство за т.1.
1.3. Участникът е представил Списък - декларация за изпълнени обекти, в който е посочил предмет на извършените дейности, 

Възложител и година на изпълнение, но не е посочена стойността, каквото е изискването съгласно т.3.12. от Обявата за 
събиране на оферти. Комисията установи, че посочените от участника „БТ и К Стийл" ЕООД изпълнени обекти не отговарят на 
изискванията на възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти т. Технически и професонални възможности: 
Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се разбира: направа 
на обшивки на хидротехнически съоръжения) с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, 
считано до датата на подаване на офертите.
Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът „БГ и К Стийл" 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 „Технически и професионални способности" и т.3.12. от Обявата за събиране на 
оферти.

2. „АДАС - МАШ" ООД
Участникът е представил в определения от комисията срок документи за отстраняване на констатираните липси и непълноти. 
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

2.1. Участникът е представил Списък - декларация за изпълнени обекти, в който е посочил предмет на извършените дейности и 
година на изпълнение, но не са посочени стойност и Възложител, каквото е изискването съгласно т.3.12. от Обявата за 
събиране на оферти. Комисията установи, че посочените от участника „АДАС - МАШ" ООД изпълнени обекти не отговарят на 
изискванията на възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти т. Технически и професонални възможности: 
Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се разбира: направа 
на обшивки на хидротехнически съоръжения) с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, 
считано до датата на подаване на офертите.
Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът „АДАС - МАШ" ООД 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 „Технически и професионални способности" и т.3.12. от Обявата за събиране на 
оферти.
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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 представеното ценово предложение от допуснатият участник „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
по критерий на възлагане „най-ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

ОЦЕНКА

№ Участник
Оценявано предложение на 

участника в лв. без ДДС

1 „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 93 921,30

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. „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за 
„Изработка, доставка и монтаж на предпазни елементи от неръждаема стомана върху преливни ръбове в 
енергогасителното съоръжение на ПСПВ „Бистрица"" с „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, ЕИК 203331630, със
седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Подуяне, ул. Драговица №8, представлявано от Георги Илиев -  Управител.
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