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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 (открита по вид), с идентификационен номер на възложителя TT001592 и 

предмет „Отчитане на водомери на територията на Столична община“, открита с Решение ДР-74/14.02.2017 г. на 

изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД, публикувано на 17.02.2017 г. заедно с обявление за обществената поръчка по 

преписка в РОП на АОП с номер 00435-2017-0011, адрес на електронната преписка в профила на купувача 

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1214 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

 

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиен Шапон – Директор „Управление на мрежата“; 

и основни членове:  

2/ Иван Присоев – Мениджър "Отчитане на водомери"; 

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

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

5/ Клелия Донева - главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община; 

и резервни членове:  

1/ Павел Михайлов – Ст. Мениджър "Техническа поддръжка на клиенти"; 

2/ Христо Зангов – Старши специалист “Снабдяване”; 

3/ Иван Къчев - Старши специалист “Снабдяване”; 

4/ Сергей Поборников – Старши специалист “Снабдяване”; 

5/ Камелия Георгиева - Старши специалист “Снабдяване”; 

6/ Звезделина Борисова – Старши специалист “Снабдяване”; 

7/ Николета Тричкова - Старши специалист “Снабдяване”; 

8/ Мира Тенева – Координатор „Снабдяване“; 

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

10/ Елена Петрова – Юрисконсулт; 

11/ Анна Коновалова - Юрисконсулт; 

12/ Анелия Петрова – Юрисконсулт; 

13/ Калинка Игнатова – Супервайзор „Управленско счетоводство”; 

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

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1214
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15/ Светла Захариева – Старши експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община 

 

НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА - № ДР-141/24.03.2017 г. 

 

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

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ; МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

На 24.03.2017 година в 11:00 часа в централния офис на възложителя назначената от възложителя комисия се събра на публично 

заседание да отвори представените опаковки с оферти в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП). На публичното заседание присъстваше Милена Стоянова – управител на Техем Сървисис 

ЕООД. 

Комисията получи от председателя на комисията подадените оферти 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: 

23.03.2017 г., 14:58 г. 23.03.2017 г., 16:15 г. 

Наименование на 

участника: 

„Техем Сървисис“ ЕООД, ЕИК 130036512, 

подизпълнител „Транскор Терм“ ЕООД, ЕИК 

130933992 

„Бруната“ ООД, ЕИК 041029500, подизпълнител „МХ 

Елвеко“ ООД, ЕИК 130532985 

Адрес за 

кореспонденция: 

1111, гр. София, общ. Столична, р-н Слатина, 

кв. „Гео Милев“, ул. „Проф. Георги Павлов“ 3 

1618 София, бул. Братя Бъкстон 85 

Тел.: 02/ 970 2870; 02/ 970 2828; 02/ 970 2842 02/ 915 5701 

Факс: 02/ 970 2848 02/ 915 5755 

E-mail: techem@techem.net brunata@brunata.bg 

Представляван от: 
Милена Стоянова – управител; Силвия 

Станчева - прокурист 

Николай Георгиев Жечков - управител 

Адрес на управление: 
1111, гр. София, общ. Столична, р-н Слатина, 

кв. „Гео Милев“, ул. „Проф. Георги Павлов“ 3 

гр. София 1618, бул. „Братя Бъкстон“ 85 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на „Техем Сървисис“ ЕООД и извърши 

съответните действия предвидени в чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП:  

- Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и установи наличието на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

- Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на „Бруната“ ООД извърши съответните 

действия предвидени в чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП:  

- Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и установи наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

- Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията предложи на присъстващия представител на другия участник да подпише техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Милена Стоянова прие и подписа единствено плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

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

На поредица от закрити заседания, считано от 13 ч. на 28.03.2017 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 „Техем Сървисис“ ЕООД и установи, че участникът е представил 

изискуемите от възложителя документи в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и документацията за 

участие изисквания. Представените документи отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „Бруната“ ООД.   

По отношение на критерия за подбор по т. 16.2.1 „Изисквания относно идентичен или сходен опит и тяхното доказване“ от 

инструкциите в част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1 б) от ЕЕДОП и в 

представените доказателства във връзка с декларираните услуги са посочени периоди, част от които са извън изискуемия от 

възложителя период за изпълнение. 

На 07.04.2017 г. на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията изиска от участника разяснение по 

отношение на заявените данни относно броя отчетени измервателни уреди и периодите на техния отчет в рамките на изискуемия от 

възложителя период по т. 16.2.1 от инструкциите, съдържащи се в представените ЕЕДОП за „Бруната“ ООД и ЕЕДОП за посочения 

подизпълнител „МХ Елвеко“ ООД. 

На 11.04.2017 г., в определения от комисията срок участникът представи исканото разяснение, в което участникът сочи данни 

относно периодите на отчитане на измервателните уреди, които се разминават с посочените от участника и подизпълнителя в 

ЕЕДОП и в представените доказателства за изпълнените услуги периоди. 

Предвид гореописаното комисията установи, че в представените ЕЕДОП на участника и неговия подизпълнител е налице 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

критериите за подбор по т. 16.2.1 „Изисквания относно идентичен или сходен опит и тяхното доказване“ от инструкциите. 
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С изключение на констатираните по-горе несъответствия, участникът 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 критериите за подбор и лично състояние. 

На 02.05.2017 г. комисията изпрати Протокол №1 с горните констатации до участниците, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в 

срок до 5 работни дни от получаването на протокола участникът, по отношение на който е констатирано несъответствие, имаше 

възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация.  

На 11.05.2017 година в 11:00 часа в “Софийска вода” АД назначената от възложителя комисия отвори представената от „Бруната“ 

ООД опаковка с допълнителни документи и информация за отстраняване на констатираните в Протокол №1 несъответствия с 

изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. 

Комисията разгледа представените от участника документи и информация, включително нови ЕЕДОП за „Бруната“ ООД и „МХ 

Елвеко“ ООД, в които са отстранени констатираните в Протокол №1 несъответствия на информацията. 

„Бруната“ ООД е представило 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 и същите отговарят на поставените от възложителя 

критерии за подбор и изисквания за лично състояние. 

Комисията разгледа документите и информацията по т. 17.6 (техническо предложение) от инструкциите към участниците от 

документацията за участие. 

Комисията установи, че всеки от участниците („Техем Сървисис“ ЕООД и „Бруната“ ООД) е представил изискуемите в техническото 

предложение документи и информация в съответствие с изискванията на възложителя. 

На 16 май 2017 г. комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовото 

предложение. 

На 19 май 2017 в 13 ч. на свое публично заседание, на което присъстваше Милена Стоянова – управител на „Техем Сървисис“ 

ЕООД, комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри” от офертите на „Техем Сървисис“ ЕООД и „Бруната“ ООД и оповести 

предложените от участниците единични цени. Трима от членовете на комисията подписаха ценово предложение на участниците. 

Комисията предложи, а Милена Стоянова прие да подпише ценовото предложение на „Бруната“ ООД. 

На свое закрито заседание след приключване на горното заседание, комисията разгледа ценовите предложения на участниците и 

установи тяхното съответствие с изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че не са налице основания за прилагане на чл. 72 от ЗОП поради наличието на само две оценявани 

предложения и невъзможност за формиране на средна стойност на предложенията на останалите участници. 

След приключване на горните действия, комисията пристъпи към оценка на оценяваните предложения по критерий за възлагане 

„най-ниска цена“ в съответствие с посоченото в документацията. 
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Участници Единична цена за реален 

отчет на 1 бр. индивидуален 

водомер в градската част, лв. 

без ДДС 

Оценка (максимум 100 ч.) 

„Техем Сървисис“ ЕООД 0,39 97,44 

„Бруната“ ООД 0,38 100,00 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Първо място: „Бруната“ ООД, ЕИК 041029500, подизпълнител „МХ Елвеко“ ООД, ЕИК 130532985 

Второ място: „Техем Сървисис“ ЕООД, ЕИК 130036512, подизпълнител „Транскор Терм“ ЕООД, ЕИК 130933992 

 

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 „Бруната“ ООД. 

Работата на Комисията приключи на 07.06.2017 г. в 15:00 ч. с подписване на настоящия Протокол. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, включително Протоколи 1, 2   

  

 

Докладът е утвърден от Изпълнителен директор:заличен подпис на основание ЗЗЛД 

  

 

Дата на утвърждаване 09.06.2017 г. 

 


