
Заличавания на основание ЗЗЛД
Софийска вода

..Q veoua
РЕШЕНИЕ

д р  -

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Днес, АР... ....«(Pd.'A.fc. на основание чл.108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)
във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, протоколи №1, №2 и №3 и доклада от работата на 
комисията назначена по чл.ЮЗ, ал.1 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка 
с проведена открита процедура по ЗОП, с номер ТТ001594 и предмет „Доставка и 
поддръжка на нов ка на ло почистващ автомобил с непрекъснат цикъл на 
рециклиране на водата",открита с Решение ДР-123/14.03.2017 г. на Възложителя 
„софийска вода АД, публикувано обявление в РОП на 17.03.2017 г. под номер 776434 
номер на поръчката 00435-2017-0023, с обща прогнозна стойност на поръчката 1
350 000.00 лв., без ДДС, в качеството ми 
АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

на Изпълнителен директор на „Софийска вода"

РЕШЕНИЕ:

I. С оглед констатациите на комисията в протокол №2, на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП
отстранявам от участие, както следва: ' '

1 . „ЕВРОПАЙП ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ж.к. 
Левски, Зона Г, бл. 7, вх. Д, ет. 9, ап. 143, представлявано от Иван Христов - 
управител, тъй като участникът е представил оферта,

Христов
представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. Мотивите за отстраняване са както 
следва.

1Л. В представеното от участника техническо предложение е приложена изисканата в т. 
19.5.6. от инструкциите към участниците на документацията за участие „Декларация 
от участника, че разполага със сервизна/и база/и на територията на град София и 
разполага с мобилна група, осигуряваща поддръжка на товарното шаси. В 
Декларацията трябва да бъде приложен списък на специализиран(ите) сервиз(и) в гр. 
София, осигуряващи гаранционно и извънгаранционно обслужване на предложеното 
от участника товарно шаси", като в нея е посочил, че „Специализираният сервиз 
осигуряващ гаранционно и извънгаранционно обслужване на предложеното товарно 
шаси, марка/модел Scania G410 LB 6x2* 4HIMA 302 kw, е с адрес, както следва: гр. 
София, ул. Околовръстен път №40". На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП комисията е изискала информация от други органи и лица - за проверка
"а °Т участника "ЕвР°пайп груп" ЕООД данни, като е изпратила писмо на
05.05.2017 г. към Скания България ЕООД. От Скания България ЕООД е изискана 
следната информация за проверка на заявени данни по отношение на техническото 
предложение на участника: „1. Моля, да потвърдите, че Скания България ЕООД е 
единствен, официален и оторизиран представител и вносител на товарни автомобили 
марка Скания за Р. България. 2. Моля, да представите списък на специализираните 
сервизи за гаранционно обслужване на нови товарни автомобили марка Скания и 
конкретно на товарно шаси марка/модел Scania G410 LB 6x2* 4HNA 302 kw на 
територията на град София. 3. Скания България ЕООД разполага ли със сервиз за 
гаранционно обслужване на товарно шаси марка/модел - Scania G410 LB 6x2* 4HNA 
302 kw, на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път №40? 4. Възможно ли е да бъде 
извършвано гаранционно обслужване на товарно шаси марка/модел - Scania G410 LB 
6x2* 4HNA 302 kw, в сервиз с адрес: гр. София, ул. Околовръстен път №40? 5. 
Скания България ЕООД има ли договор за гаранционно обслужване на товарно шаси 
марка/модел - Scania G410 LB 6x2* 4HNA 302 kw с „ЕВРОПАЙП ГРУП" ЕООД, ЕИК: 
202153961? 6. Скания България ЕООД или производителят на марката Скания'дават



ли гаранция на нови товарни автомобили марка Скания и конкретно на товарно шаси 
марка/модел - Scania G410 LB 6x2* 4HNA 302 kw, които се обслужват на територията 
на град София в сервиз различен от изброените в списъка по т.2 специализирани 
сервизи на територията на град София". Комисията е предоставила 5 работни дни за 
представяне на отговорите и поясненията.

На 10.05.2017 г. в определения от комисията срок Скания България ЕООД е представило 
писмени отговори и пояснения на описаните по-горе въпроси, както следва: „1. 
Скания България ЕООД е единствен, официален и оторизиран представител и 
вносител на товарни автомобили марка Скания за Р. България. 2. Единственият 
специализиран сервиз за гаранционно обслужване на нови товарни автомобили марка 
Скания, в това число на товарно шаси марка/модел Scania G410 LB 6x2* 4HNA 302 kw 
на територията на град София, се намира на адрес: гр. София, Герман, ул. 
Манастирска воденица 5. 3. Скания България ЕООД не разполага със сервиз за 
гаранционно обслужване на товарно шаси марка/модел Scania G410 LB 6x2* 4HIMA 
302 kw на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път 40. 4. Не е възможно да бъде 
извършвано гаранционно обслужване на товарно шаси марка/модел Scania G410 LB 
6x2* 4HNA 302 kw на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път 40. 5. Скания България 
ЕООД няма договор за гаранционно обслужване на товарно шаси марка/модел Scania 
G410 LB 6x2* 4HNA 302 kw с Европайп Груп ЕООД, ЕИК: 202153961. 6. Скания 
България ЕООД и производителят на Марката Скания не дават гаранция на нови 
товарни автомобили марка Скания и конкретно на товарно шаси марка/модел Scania 
G410 LB 6x2* 4HNA 302 kw, които се обслужват на територията на град София в 
сервиз, различен от единствения специализиран сервиз на територията на град 
София, посочен в т.2 по-горе".

1.2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е изискала 
информация от други органи и лица - за проверка на заявени от участника „Европайп 
груп" ЕООД данни, като е изпратила писмо на 15.05.2017 г. към Аквавижън ЕООД, 
който е посочен в представения от участника ЕЕДОП като получател на единствената 
доставка, посочена като опит на участника, със следните въпроси, както следва: „1. 
Изпълнил ли е „ЕВРОПАЙП ГРУП" ЕООД, ЕИК: 202153961 следната доставка и услуга 
Доставка и гаранционна поддръжка на нов каналопочистващ автомобил с непрекъснат 
цикъл за рециклиране на водата в период с начало 21.01.2016 г., край 21.03.2016 г. 
и доставка 23.02.2016 година. 2. Моля, в случай, че „ЕВРОПАЙП ГРУП" ЕООД, ЕИК: 
202153961 е изпълнил горната доставка и услуга да посочите точно вида и 
спецификациите на доставената от тях машина - шаси и надстройка, както и 
ангажиран ли е доставчика с гаранционна поддръжка".

До края на определения от комисията срок за представяне на писмени отговори и 
пояснения - 22.05.2017 г., Аквавижън ЕООД не е представила писмени отговори и 
пояснения на описаните по-горе въпроси и комисията не е получила потвърждение от 
така посочения от участника получател на единствената доставка, посочена като опит 
на участника, че участникът „ЕВРОПАЙП ГРУП" ЕООД, ЕИК: 202153961 е изпълнил 
доставката и услугата Доставка и гаранционна поддръжка на нов каналопочистващ 
автомобил с непрекъснат цикъл за рециклиране на водата в период с начало 
21.01.2016 г., край 21.03.2016 г. и доставка 23.02.2016 година.

С оглед на посочените обстоятелства комисията е констатирала, че предложението на 
участника „ЕВРОПАЙП ГРУП" ЕООД не отговаря на изискванията на т. 19.5.6. от 
Инструкции към участниците от документацията за участие - участникът не разполага 
със сервизна база - специализиран сервиз, осигуряващ гаранционно обслужване на 
предложеното от него товарно шаси.

2, Консорциум „София Уотьр Ресайклинг", с участници: 1. „Авто Инженеринг Холдинг 
Груп" ООД, ЕИК 131163929 и 2. ЮРОБОДИ ХИДРАУЛИКС С.Р.Л., R034049173 със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1527, ул, "Стара Планина" №31-33, ет. 2, 
офис 5, представлявано от Юлиян Димов - Управител, тъй като участникът е
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представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. Мотивите за отстраняване са както следва:

2.1. В представеното от участника техническо предложение е приложена изисканата в т. 
19.5.6. от инструкциите към участниците на документацията за участие „Декларация 
от участника, че разполага със сервизна/и база/и на територията на град София и 
разполага с мобилна група, осигуряваща поддръжка на товарното шаси. В 
Декларацията трябва да бъде приложен списък на специализиран(ите) сервиз(и) в гр. 
София, осигуряващи гаранционно и извънгаранционно обслужване на предложеното 
от участника товарно шаси", като в нея е посочил следната информация: 
„Представлявания от мен участник разполага със сервизна база на територията на 
град София, с цел осигуряване на качествено гаранционно и извънгаранционно 
обслужване на товарното шаси, марка/модел Renault С380 6x2 279 kW, на 
каналопочистващия автомобил - предмет на обществената поръчка, с наименование и 
адрес, както следва: Наименование: Сервизна База Авто Инженеринг Холдинг Груп; 
Адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път" №9". На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 
чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е изискала информация от други органи и лица - 
за проверка на заявени от участника Консорциум „София Уотър Ресайклинг" данни, 
като е изпратила писмо на 05.05.2017 г. към „Волво Груп България" ЕООД. От „Волво 
Груп България" ЕООД е изискана следната информация за проверка на заявени данни 
по отношение на техническото предложение на участника: „1. Моля, да потвърдите, 
че "ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД е единствен, официален и оторизиран 
представител и вносител на товарни автомобили марка Renault за Р. България. 2. 
Моля, да представите списък на специализираните сервизи за гаранционно 
обслужване на нови товарни автомобили марка Renault и конкретно на товарно шаси 
марка/модел Renault С380 6x2 279 kW на територията на град София. 3. "ВОЛВО ГРУП 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД разполага ли със сервиз за гаранционно обслужване на товарно 
шаси марка/модел - Renault С380 6x2 279 kW, на адрес: гр. София, ул. Околовръстен 
път №9? 4. Възможно ли е да бъде извършвано гаранционно обслужване на товарно 
шаси марка/модел - Renault С380 6x2 279 kW, в сервиз с адрес: гр. София, ул. 
Околовръстен път №9? 5. "ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД има ли договор за 
гаранционно обслужване на товарно шаси марка/модел - Renault С380 6x2 279 kW с 
Консорциум „София Уотър Ресайклинг" с участници: 1. „Авто Инженеринг Холдинг 
Груп" ООД, ЕИК 131163929 и 2. ЮРОБОДИ ХИДРАУЛИКС С.Р.Л., R034049173? 6. 
"ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД или производителят на марката Renault дават ли 
гаранция на нови товарни автомобили марка Renault и конкретно на товарно шаси 
марка/модел - Renault С380 6x2 279 kW, които се обслужват на територията на град 
София в сервиз различен от изброените в списъка по т.2 специализирани сервизи на 
територията на град София". Комисията е предоставила 5 работни дни за представяне 
на отговорите и поясненията.

На 11.05.2017 г. в определения от комисията срок "ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД е 
представило писмени отговори и пояснения на описаните по-горе въпроси, както 
следва: „1. Потвърждавам, че ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД е единствен, официален 
и оторизиран представител и вносител на нови товарни автомобили марка RENAULT 
TRUCKS за Република България. 2. За района на град София специализираният 
сервиз за гаранционно обслужване на нови товарни автомобили марка RENAULT и 
конкретно за Renault С380 6x2 279kw се намира на адрес: гр. София 1331, бул. 
Сливница № 630". 3. ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД не разполага със сервиз за 
гаранционно обслужване, намиращ се на адрес гр. София, ул. Околовръстен път № 9. 
4. ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД не разполага със сервиз за каквито и да било 
ремонти и обслужване на адрес гр. София, ул. Околовръстен път № 9. Нашите 
сервизи са снабдени със мобилни групи, чрез които може да се извършват 
гаранционни ремонти на посочен от клиента адрес, вкл. и на гр. София, ул. 
Околовръстен път № 9. 5. Волво Груп България" ЕООД няма сключен формален
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договор за гаранционно обслужване на товарно шаси марка/модел „Renault 6x2 279 
kW" с консорциум „София Уотър Ресайклинг", нито с участниците в посоченото 
обединение, но „Авто инженеринг холдинг груп" ООД е наш доверен партньор, с 
който работим при условията на трайни и коректни търговски отношения, 6. ВОЛВО 
ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД и производителят RENAULT TRUCKS SAS не дават гаранция за 
нови товарни автомобили RENAULT, от сервизи, лица и оборудване, различни от 
посочените в т. 2. Единствено изключение се прави, когато ремонта е извършен от 
наша мобилна група на адрес посочен от клиента по условията посочени в т.4".

Съгласно описаната в настоящата точка кореспонденция с "ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, 
участникът в процедурата Консорциум „София Уотър Ресайклинг", с участници: 1. 
„Авто Инженеринг Холдинг Груп" ООД и 2. ЮРОБОДИ ХИДРАУЛИКС С.Р.Л., не е заявил 
обстоятелството в представения от него, както и за участниците в консорциума, 
ЕЕДОП-и, че "ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД по какъвто и да е начин - като ресурс на 
трета страна и/или като подизпълнител, е ангажирано с гаранционна поддръжка на 
предлаганото от участника шаси. Нещо повече, в представения от участника Договор 
за консорциум като „разпределение на дейностите предмет на обществената поръчка" 
е посочено задължение на участника в консорциума „Авто Инженеринг Холдинг Груп" 
ООД да „извършва техническа и гаранционна поддръжка и сервиз на автомобила", а 
в отговорът си "ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, заявява, че на посочения от 
участника адрес: гр. София, ул. Околовръстен път № 9 няма специализиран сервиз за 
обслужване на предлаганото от него шаси. Също така в т. 5 от цитирания по-горе 
отговор на "ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, дружеството заявява, че не може да поеме 
ангажименти относно гаранционната поддръжка на предлаганото от участника шаси в 
специализиран сервиз, тъй като няма формални договорни отношение с него.

2.2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е изискала 
информация от други органи и лица - за проверка на заявени от участника 
Консорциум „София Уогьр Ресайклинг", с участници: 1. „Авто Инженеринг Холдинг 
Груп" ООД, ЕИК 131163929 и 2. ЮРОБОДИ ХИДРАУЛИКС С.Р.Л., RO34049173 данни, 
като е изпратила писмо на 18.05.2017 г. към BRIARI'S IND SA, който е посочен в 
представения от участника ЕЕДОП като получател на единствената доставка, 
посочена като опит на участника, със следните въпроси, както следва: „1. 
Получавали ли сте от SC EUROBODY HYDRAULICS SRL, ЕИК: 34049173 следната 
доставка и услуга - Производство и доставка и гаранционна поддръжка на нов 
каналопочистващ автомобил с непрекъсната система за пречистване, в периода
01.07.2015 - 01.03.2016 година. 2. Моля, в случай, че SC EUROBODY HYDRAULICS 
SRL, ЕИК: 34049173 е изпълнил горната доставка и услуга, да предоставите следната 
информация: - да посочите точно вида и спецификациите на доставената от тях 
машина - шаси и надстройка; - да посочите закупеният от Вас нов каналопочистващ 
автомобил оборудван ли е със система за непрекъснат цикъл на рециклиране на 
водата; - да посочите новия каналопочистващ автомобил с непрекъснат цикъл на 
рециклиране на водата има ли осигурена гаранционна поддръжка, както и кой е 
изпълнителя на поддръжката - за шасито и за надстройката".

До края на определения от комисията срок за представяне на писмени отговори и 
пояснения - 25.05.2017 г., BRIARI'S IND SA не е представила писмени отговори и 
пояснения на описаните по-горе въпроси и комисията не е получила потвърждение от 
така посочения от участника получател на единствената доставка, посочена като опит 
на участника, че участникът Консорциум „София Уотър Ресайклинг" е изпълнил 
доставката и услугата Производство и доставка и гаранционна поддръжка на нов 
каналопочистващ автомобил с непрекъсната система за пречистване, в периода
01.07.2015 - 01.03.2016 година.

С оглед на посочените обстоятелства комисията е констатирала, че предложението на 
участника Консорциум „София Уотър Ресайклинг", с участници: 1. „Авто Инженеринг 
Холдинг Груп" ООД, ЕИК 131163929 и 2. ЮРОБОДИ ХИДРАУЛИКС С.Р.Л., RO34049173 
не отговаря на изискванията на т. 19.5.6. от Инструкции към участниците от
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документацията за участие - участникът не разполага със сервизна база - 
специализиран сервиз, осигуряващ гаранционно обслужване на предложеното от него 
товарно шаси.

II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:

1. АЙ ДАБЪЛЮ ЕС ЛИМИТИД, със седалище и адрес на управление: Р. Кипър, гр. 
Никозия 1101, ул. Колокотрони 6, ет. 1, офис 6, представлявано от Лазарос Йоану - 
Управител.

2. „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. 
"Андрей Ляпчев" №51, представлявано от Димитър Илчев - Управител.

III. Избирам за изпълнител класираният на първо място участник, с който да се сключи
договор: АЙ ДАБЪЛЮ ЕС ЛИМИТИД, със седалище и адрес на управление: Р. Кипър, 
гр. Никозия 1101, ул. Колокотрони б, ет. 1, офис 6, представлявано от Лазарос Йоану - 
Управител.

IV. На основание чл.112, ал.6 от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок след
влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 
което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 
14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 
определяне на изпълнител.

V. При сключването на писмения договор за обществената поръчка участникът избран за 
изпълнител да спази изискванията определени в чл.112, ал.1 от ЗОП.

VI. АЙ ДАБЪЛЮ ЕС ЛИМИТИД, да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 
на 45 000.00 (четиридесет и пет хиляди) лв., която се равнява на 4% от максималната 
стойност на договора.

VII. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https: //procurement. sofivskavoda.ba/documents.aspx?zop= 1231. да се публикуват 
протоколите и доклада от работата на комисията.

VIII. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в срок от 3 дни от
издаването му.

IX. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП от датата на получаване съобразно 
чл.43, ал.2 от ЗОП.

5


