
ЗАЛ иЧ АвАН И Я  НА ОСНОвАННв ЗЗАЬ ТТ001598

" С о ф и й с к а  в о д а "  А Д .  С о Ф и я  
П Р О Т О К О Л  № 1

На 23.06.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед № ДР-344/23.06.2017 г. комисия в 
състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Тодорова -  Старши мениджър "Канализационни услуги", 
и основни членове:
2/ Георги Христов -  Мениджър „Проект",
3/ Кристина Донева - Счетоводител "Дълготрайни активи",
4/ Анелия Петрова - Юрисконсулт,
5/ Христо Зангов -  Старши специалист "Снабдяване", 
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1/ Веселин Димитров - Главен инженер Експлоатация и поддръжка,
2/ Мария Ширлетова - Мениджър Управление на договори,
3/ Станислав Станев -  Директор Експлоатация и поддръжка,
4/ Нели Гурова - Мениджър "Обследване на големи колектори",
5/ Милко Величков - Мениджър "ГИС",
6/ Валентина Димова - Технически специалист,
7/ Златка Димитрова - Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство",
8/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
9/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт,
10/ Анна Коновалова-Михалева - Юрисконсулт,
11/ Елена Петрова - Юрисконсулт,
12/ Радостина Стефанова - Мениджър "Снабдяване",
13/ Звезделина Борисова -  Старши специалист „Снабдяване",
14/ Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
15/ Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
16/ Николета Тричкова -  Старши специалист „Снабдяване",
17/ Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване",
18/ Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване",
19/ Мира Тенева -  Координатор „Снабдяване",

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001598 и предмет 
Доставка, гаранционна и следгаранционна поддръжка на модулна, мобилна одетема за видеозаснемане на
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канали с диаметър над 900 мм и ръчно носене на камерата", открита с Решение ДР-275/31.05.2017 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 31.05.2017 г. под номер 00435-2017-0046 да 
отвори представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в Опаковката с офертата, в съответствие с 
изискванията на ЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, след получаване на списъка на участниците подали оферти за участие в 
процедурата и протокол по чл. 48 ал. б от ППЗОП, пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда 
на постъпването им.

№ 1 2
Дата и час на подаване: 19.06.2017 г., 14:50 ч. 22.06.2017 г., 16:25 ч.
Участник- фирма: „КМТ Сервиз" ЕООД, ЕИК: 203173447 „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД, ЕИК: 040186203
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1505, бул. „Ситняково" №35 с. Казичене 1532, ул. "Околовръстен път" 
№454

Тел.: 0888 781788 02 9767100
Факс: 02 9461983 02 9767111
И-мейл: kmt.serviceba@amail.com office@euromarket.ba
Представлявана от: Брайко Дублеков - Управител Димитър Илчев - Управител

Адрес на управление:
гр. София 1303, ул. "Средна гора" №89, ет. 
1, an. 1

гр. София 1784, бул. "Андрей Ляпчев" №51

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците: Георги
Заричинов - упълномощен представител на „ЕВРОМАРКЕТ - БРД" ООД.
При спазване на съответните изисквания, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисията извърши следните действия:
1. „КМТ Сервиз" ЕООД:
1.1. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";
1.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и 

предложиха на представителят от страна на участника „ЕВРОМАРКЕТ - БРД" ООД да подпише плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри".

2. „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД:
2.1. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";
2.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
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С това, публичната част от заседанието на комисията приключи.
На поредица от закрити заседания, считано от 23.06.2017 г., комисията разгледа по същество подадените документи, 

съдържащи се в опаковката с офертата:
1. „КМТ Сервиз" ЕООД - представените документи съответстват на изискванията към личното състояние на 

участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД - представените документи съответстват на изискванията към личното състояние на 

участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
След извършване на описаните по-горе действия комисията разгледа техническите предложения на участниците, 

които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и с писма от 28.07.2017 г. изиска от 
участниците в процедурата следните разяснения, както следва:

1. „КМТ Сервиз" ЕООД -  „Моля да потвърдите възможността на софтуера на камерата да генерира стандартен 
доклад и в минимално изискания в техническите параметри стандарт EN13508-2:2003 или еквивалент и EN13508- 
2:2004 или еквивалент".

На 03.08.2017 г., в определения от комисията срок, „КМТ Сервиз" ЕООД представи писмени отговори и пояснения на 
описаните по-горе въпроси, както следва: „Предложения в нашето техническо и ценово предложение софтуер IKAS 
Wincan VX Software, има възможност да генерира стандартен доклад в действащи стандарти за кодиране на дефекти: 
Е1\113508-2:2003 и EN13508-2:2004, както и да предоставя акумулирани данни от заснемане на дължина, диаметър и 
денивелация".

Комисията прие така представеното разяснение от участника „КМТ Сервиз" ЕООД и съгласно представеното от него в 
офертата му техническо предложение и допълнителни разяснения констатира, че представеното от участника 
техническо предложение съдържа изисканите в т. 18.5. от документацията за участие документи, които съответства 
на предварително обявените от Възложителя условия.

2. „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД -  „По какъв начин (моля да опишете всички последователни стъпки, които трябва да 
бъдат изпълнени - на база на предоставените файлове) вашето техническо предложение изпълнява заложеното в 
раздел А от документацията за обществената поръчка техническо изискване: „Да има вградена функционалност за 
директен експорт във формати, съвместими с използваните от Възложителя софтуери: InfoNET; ArcGIS или 
еквивалент, като един тях от да бъде стандартен формат BEFDSS XML(.xml) на основата на EN13508-2 или 
еквивалент".

На 03.08.2017 г., в определения от комисията срок, „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД представи писмени отговори и пояснения 
на описаните по-горе въпроси, както следва: "Във връзка с Ваше искане за разяснение моля да имате предвид, че 
дистанционно към момента не можем да посочим точните стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, тъй като същите 
ще бъдат ясни след като софтуерите на производителя се персонализират цгадапт^рдт към тези, с които работи
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Възложителя. Имаме потвърждение от производителя на оферираното от нас оборудване, че такава настройка е 
възможна и следва да бъде извършена на място при Възложителя, за да се постигне пълна съвместимост на 
софтуерите".

Комисията не прие така представеното разяснение от участника „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД поради липсата на ясни 
отговори и конкретика в писмените пояснения по изисканите от Възложителя допълнителни разяснения и с оглед на 
посочените обстоятелства констатира, че предложението на участника „ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД не отговаря на 
изискванията на т. 45. от „Таблица Техническо предложение", а именно, че предлаганата камера не притежава 
изисканата в цитираната точка „вградена функционалност за директен експорт във формати, съвместими с 
използваните от Възложителя софтуери: InfoNET; ArcGIS или еквивалент, като един тях от да бъде стандартен формат 
BEFDSS XML(.xml) на основата на EN13508-2 или еквивалент". Въз основа на констатациите си и на основание чл. 
107, т.2, б. а) от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника 
„ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Андрей Ляпчев" №51, 
представлявано от Димитър Илчев - Управител, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на г. от -гг.Р.РР... часа за отваряне и оповестяване
на ценовите предложения на участниците в процедурата: „КМТ Сервиз" ЕООД.
Участниците ще бъдат информирани за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение, чрез публикуване на 
съобщение в раздел „Профил на купувача" на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

Работата на Комисията приключи на г. с подписване на настоящия Протокол.
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