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Стр. 1 

 “С о ф и й с к а  в о д а ”  А Д ,  С о ф и я  

 

ДОКЛАД   

за резултатите от работата на комисията  

ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка (договаряне с предварителна покана за участие), с идентификационен номер на 

възложителя с номер TT001558 и предмет „Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-

монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община“, открита с Решение ДР-

442 от дата 01.08.2016 г. на изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД, публикувано на 03.08.2016  г. заедно с обявление за 

обществената поръчка по преписка в РОП на АОП с номер 00435-2016-0056, адрес на електронната преписка в профила на 

купувача https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1136 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

 

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петьо Велев – Директор „Инженерни и строителни дейности“; 

и основни членове:  

2/ Кристина Йонкова – Мениджър "Управление на аварийни договори с подизпълнители"; 

3/ Маргарита Лазарова - Ст. Мениджър на Правен отдел; 

4/ Радостина Стефанова - Старши Специалист, отдел „Снабдяване”; 

5/ Светла Захариева - Старши експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община; 

и резервни членове:  

1/ Валентин Милушев - Ст. мениджър Стратегическо управление на мрежата и планиране; 

2/ Христо Зангов – Старши специалист “Снабдяване”; 

3/ Иван Къчев - Старши специалист “Снабдяване”; 

4/ Сергей Поборников – Старши специалист “Снабдяване”; 

5/ Вера Кръстева - Старши специалист “Снабдяване”; 

6/ Камелия Георгиева - Старши специалист “Снабдяване”; 

7/ Звезделина Борисова – Старши специалист “Снабдяване”; 

8/ Николета Тричкова - Старши специалист “Снабдяване”; 

9/ Мира Тенева – Координатор „Снабдяване“; 

10/ Тонка Чолакова, Юрисконсулт, отдел „Правен“; 

11/ Елена Петрова – Юрисконсулт; 

12/ Анна Коновалова, Юрисконсулт; 

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1136
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Стр. 2 

13/ Петър Гаджев – Юрисконсулт; 

14/ Златка Димитрова – Старши счетоводител „Регулаторно счетоводство“; 

15/ Ивайло Чипев – Финансов контрольор;  

16/ Адриана Георгиева – главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община; 

17/ Ивайло Колев - главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община; 

 

НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА - №ДР-498/08.09.2016 г. 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС; КАНДИДАТИ И УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА; ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ И МОТИВИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ КАНДИДАТ 

ИЛИ УЧАСТНИК 

На 08.09.2016 година в 11:00 часа в централния офис на възложителя назначената от възложителя комисия се събра на публично 

заседание да отвори представените опаковки със заявления в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП). На публичното заседание не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията получи от председателя на комисията подадените заявления и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и пристъпи към 

отваряне на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване. 

№ 1 2 

Дата и час на 

подаване: 

07.09.2016 г., 15:17 ч. 07.09.2016 г., 16:08 ч. 

Наименование на 

кандидата: 

ДЗЗД ИСА – Водоканалстрой – обединение 

между „ИСА 2000“ ЕООД, ЕИК: 831040520  и 

„Водоканалстрой“ ООД, ЕИК: 102116887 

„Галчев Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 200678992 

Адрес за 

кореспонденция: 

гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Николай 

Коперник 25 

гр. София 1220, бул. Илиянци 48 

Тел.: 02 807 95 71 02 491 47 21 

Факс: 02 973 31 78 02 803 47 20 

E-mail: 
andon.grozev@isa2000.bg; sofia@isa2000.bg 

 

ao@galchev.bg 

 

Представляван от: 
Юлиян Седефов Инджов  - представляващ 

обединението 

Марияна Василева Галчева и Любомир Николаев Галчев - 

управители 

Адрес на управление: гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Николай гр. София 1220, район Сердика, ж.к. Военна рампа, бул. 

mailto:andon.grozev@isa2000.bg
mailto:sofia@isa2000.bg
mailto:ao@galchev.bg
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Стр. 3 

Коперник 25 Илиянци No 48, Бизнес сграда "Галчев холдинг" 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка със заявлението на ДЗЗД „ИСА – Водоканалстрой“ и 

извърши съответните действия предвидени в чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП, включително отвори запечатаната непрозрачна опаковка и 

оповести нейното съдържание. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка със заявлението на „Галчев Инженеринг“ ЕООД и 

извърши съответните действия предвидени в чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП, включително отвори запечатаната непрозрачна опаковка и 

оповести нейното съдържание. 

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

На поредица от закрити заседания, считано от 13 ч. на 10.09.2016 г., комисията разгледа по същество подадените документи по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в 

обявлението и в чл. 16 от инструкции към участниците от документацията. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на ДЗЗД „ИСА – Водоканалстрой“.   

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията извърши проверка по отношение на декларираните в 

ЕЕДОП за изпълнени от „ИСА – 2000“ ЕООД строително ремонтни и строително монтажни работи по водопровод за обект „Северна 

скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540“, гр. София. Видно от справка в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по 

обществените поръчки обществената поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: 

„Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540“ е възложена от Агенция „Пътна инфраструктура“ на Консорциум „ХПВС-

ССТ“. Комисията изиска от Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо, изпратено на 12.09.2016 г. да посочи лицата участници в 

обединението изпълнител на договора за цитираната по-горе обществена поръчка, включително и евентуални подизпълнители и 

други юридически лица, които са изпълнявали строително-ремонтните и строително-монтажните работи по част Водопровод по 

същия договор до момента. В отговор Агенция „Пътна инфраструктура“ в писмо до председателя на комисията, изпратено на 

03.10.2016 г. посочи юридическите лица – партньори в Консорциум „ХПВС-ССТ“ - изпълнител на обект „Северна скоростна тангента 

от км. 0+000 до км 16+540“, и потвърди че не са налице подизпълнители за изпълнение на обекта. Сред посочените от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ членове на Консорциум „ХПВС-ССТ“ не присъства „ИСА – 2000“ ЕООД. 

Предвид гореописаните констатации, комисията установи, че представения ЕЕДОП за „ИСА 2000“ ЕООД - член на обединението -

кандидат ДЗЗД „ИСА – Водоканалстрой“ представлява документ с невярно съдържание  свързан с удостоверяване изпълнението на 

критерия за подбор по т. 16.2.1.1 от инструкциите към кандидатите и раздел III.1.3) Технически и професионални възможности на 

обявлението за обществената поръчка. 

С оглед на изложеното по-горе комисията предложи на възложителя да отстрани от участие на етап предварителен подбор 

кандидатът ДЗЗД „ИСА – Водоканалстрой“ на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП , във връзка с чл.  57, ал. 2. 
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Стр. 4 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „Галчев Инженеринг“ ЕООД и установи следните липси, непълноти 

и несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, и несъответствия с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор: 

- В Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) във връзка с изискването на възложителя по т.16.2.3.1.3 е 

деклариран валяк DYNAPAC CC2200 с регистрационен номер С10491, за който е посочено че е собственост на третото лице 

„Фармвил“ ЕАД. В представения ЕЕДОП от „Фармвил“ ЕАД не е посочен цитирания валяк. 

- Представеният ЕЕДОП за лицето, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката „БМ Лизинг“ АД не е 

подписан по отношение на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП от представителя и член на 

управителния съвет Георги Лилянов, както и от членовете на надзорния съвет на дружеството. Констатацията е направена в 

резултат на справка в Търговския регистър на Агенция по вписванията. 

- Представеният ЕЕДОП за лицето, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката „Алианц Лизинг 

България“ ЕАД не е подписан по отношение на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5  от ЗОП от 

представителя и член на управителния съвет Пламен Димитров Митев, както и от членовете на надзорния съвет на 

дружеството. Констатацията е направена в резултат на справка в Търговския регистър на Агенция по вписванията. 

- Представеният ЕЕДОП за лицето, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката „Гаранстрой Комплект“ 

АД не е подписан по отношение на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5  от ЗОП от членовете на 

надзорния съвет на дружеството. Констатацията е направена в резултат на справка в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията. 

- Кандидатът не е представил изисканата в т. 18.2 от инструкции към кандидатите „Информация относно правно-

организационната форма, под която кандидатът осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, 

които заемат“ за посочените от него трети лица, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 

1. лицата, които представляват кандидата; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на 

този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

Единният европейски документ за обществени поръчки следва да бъде подписан по отношение на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5  от ЗОП от всички лица по чл. 40 от ППЗОП. 
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Стр. 5 

С изключение на констатираните по-горе несъответствия, липси и непълноти, кандидатът е представил изискуемите от възложителя 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и документацията за 

участие изисквания, включително в останалата си част документите отговарят на изискванията за лично състояние. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол участниците, по отношение 

на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Протокол №1 на комисията е изпратен до участниците на 24.10.2016 г. 

На 02.11.2016 година в 13:00 часа в централния офис на възложителя комисията се събра на закрито заседание да разгледа 

представените от „Галчев Инженеринг“ ЕООД на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на 

констатираните от комисията и описани в Протокол №1 липси, непълноти и несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

Комисията установи, че участникът „Галчев Инженеринг“ ЕООД е представил документи, включително съдържащи допълнена 

информация и в които са отстранени констатираните от комисията несъответствия: 

 нови ЕЕДОП за третите лица, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката „Фармвил“ ЕАД, „БМ Лизинг“ 

АД, „Алианц Лизинг България“ ЕАД, „Гаранстрой Комплект“ АД; 

 изисканата в т. 18.2 от инструкции към кандидатите „Информация относно правно-организационната форма, под която 

кандидатът осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от 

ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат“ за посочените от него 

трети лица, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.  

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи на комисията е установено че участникът „Галчев Инженеринг“ 

ЕООД е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за 

обществената поръчка и в чл. 15, чл. 16 и чл. 18 от инструкции към кандидатите от документацията за участие изисквания за лично 

състояние и критерии за подбор. 

С оглед на гореизложеното, комисията предложи на възложителя да покани да подаде първоначална оферта и да участва в 

преговори по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка кандидата „Галчев Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 

200678992, който е представил изискуемите в заявлението за участие документи в съответствие с обявените от възложителя 

изисквания за лично състояние и критерии за подбор. 

 

Поканата за представяне на оферта и участие в преговори е изпратена до участника „Галчев Инженеринг“ ЕООД на 29.11.2016 г., 

непосредствено след влизане в сила на изпратеното до двамата кандидати решение за предварителен подбор №ДР-638/16.11.2016 
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г., с което е била одобрена поканата до участника „Галчев Инженеринг“ ЕООД и е отстранен кандидата ДЗЗД „ИСА – 

Водоканалстрой“. 

 

На 05.12.2016 година в 11:00 часа в централния офис на възложителя комисията се събра на публично заседание да отвори 

представената от „Галчев Инженеринг“ ЕООД на 02.12.2016 г. в 11:32 ч. опаковка с първоначалната оферта в съответствие с 

изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).  

Комисията получи от председателя на комисията подадената първоначална оферта и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

На публичното заседание присъстваше г-н Христо Стоицов – упълномощен представител на  „Галчев Инженеринг“ ЕООД. 

Комисията отвори подадената запечатана непрозрачна опаковка с първоначалната оферта на „Галчев Инженеринг“ ЕООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

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

На свое закрито заседание непосредствено след приключване на горното публично заседание, комисията разгледа документите 

съставляващи техническото предложение и установи че участникът е представил всички изискуеми документи по чл.33.2 от 

инструкции към кандидатите/участниците и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията. 

На 05.12.2016 г. след приключване на горните заседания, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето на ценовото предложение и изпрати до участника покана с датата, часа и мястото на провеждане на 

преговорите. 

На 08.12.2016 г. в 11 ч. комисията на свое публично заседание, на което не присъстваха представители на участника, отвори 

първоначалното ценово предложение на Галчев Инженеринг“ ЕООД и оповести предложената от участника отстъпка от заложените в 

ценовите таблици пределни единични цени. Трима члена на комисията подписаха първоначалното ценово предложение. 

След приключване на публичното заседание, от 11:15 ч. до 11:28 ч. комисията на свое закрито заседание разгледа първоначалното 

ценово предложение и установи неговото съответствие с изискванията на възложителя. 

 На 08.12.2016 г. в 11:30 ч. комисията проведе преговори с участника, за резултатите от които между комисията и участника беше 

подписан протокол, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол. 

Окончателното оценявано предложение – размер на предложената отстъпка в %, която се прилага за всички пределни цени 

заложени от възложителя в ценовите таблици, след приключване на договарянето е 0,3 %. 

На свое закрито заседание на 08.12.2016 г. в 14:30 ч. комисията извърши проверка за наличие на основание за прилагане на чл. 

72, ал. 1 от ЗОП относно необичайно благоприятни оферти „Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или 

разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
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останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.“  Комисията установи, че не са налице основания за 

прилагане на чл. 72 от ЗОП поради наличието на само едно оценявано предложение и невъзможност за сравнението му със средна 

стойност на предложенията на останалите участници. 

След приключване на горното свое действие, комисията пристъпи към оценка на оценяваното предложение по критерий за 

възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с посоченото в документацията: „На оценка подлежи предложената от всеки участник 

процентна отстъпка от посочените в Ценовите таблици от Раздел Б: “Цени и данни” пределни единични цени. Участникът предложил 

най–голяма процентна отстъпка от посочените в Ценовите таблици от Раздел Б: “Цени и данни” пределни единични цени ще бъде 

класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.“ 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Първо място: „Галчев Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 200678992 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК 

Комисията предлага да бъде избран за изпълнител и да бъде сключен договор за обществената поръчка с класирания на първо 

място участник „Галчев Инженеринг“ ЕООД. 

Работата на Комисията приключи на 16.12.2016 г. в 10:00 ч. с подписване на настоящия Протокол. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, включително Протоколи 1, 2 и 3 и протокол от 

договарянето   

  

 

Докладът е утвърден от Изпълнителен директор: Заличени подписи на основание ЗЗЛД 

  

 

Дата на утвърждаване 16.12.2016 

 


