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

На 13.01.2020 година, в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-11/13.01.2020 г. комисия в състав:

- Старши специалист "Снабдяване",

сър "Транспорт", 
юрдинатор,

цител "Постъпления от клиенти",

ординатор, 
ьр „Правен" отдел,

т,
т ,

л "Съдебни вземания",
'Логистика и доставки", 
жър "Снабдяване", 
ист „Снабдяване",
:пециалист „Снабдяване", 
пециалист „Снабдяване", 
алист „Снабдяване", 
и специалист „Снабдяване", 
пециалист„Снабдяване", 
циалист „Снабдяване", 
ор „Снабдяване",

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001846 и предмет „Сервизно обслужване 
на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман", открита с Решение СН-330/06.12.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, 
публикувано обявление Ю 948017 в РОП на 09.12.2019 г., под номер 00435-2019-0092, да отвори представените оферти и да 
оповести документите, съдържащи се в опаковките с офертите, в съответствие с изискванията на ЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, след получаване на списъка на участниците подали оферти за участие в процедурата, както и 
протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и след като членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 9 и 
13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването^им:
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№ 1 2
Дата и час на подаване: 09.01.2020 г., 15:21 ч. 10.01.2020 г., 14:10 ч.
Участник-фирма: „Силвър Стар Ритейл" ЕАД, „МВБ Трак енд Бъс България" АД,

ЕИК: 204431886, за Обособена позиция 1 ЕИК: 202377190, за Обособена позиция 2
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1510, ул. „Резбарска" №5 гр. София 1331, бул. „Сливница" №425

Тел.: 02 4082674 0893 344 658
Факс: Не е посочен Не е посочен
И-мейл: Ьодс1апа.кгаз1:еуа®1 5 Пуегз1:аг.Ьо уе55еПпа.зИ1:егеуа(а>туЬ.Ьа

Ролф-Юрген Заерле - Член на съвета на Владислав Велков - Изпълнителен директор и
Представлявана от: директорите и Изпълнителен директор и 

Светлана Стоянова - Пълномощник
Светослав Кръстев - Член на Съвета на директорите

Адрес на управление: гр. София 1510, ул. „Резбарска" №5 гр. София 1331, бул. „Сливница" №425

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците.

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. „Силвър Стар Ритейл" ЕАД:

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;
1.3. трима от членовете й подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

2. „МВБ Трак енд Бъс България" АД:

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;
2.3. трима от членовете й подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

С това приключи публичната част от заседанието на комисията,.

На поредица от закрити заседания, считано от 13.01.2020 г., комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
опаковките с офертите и констатира следното:

1. „Силвър Стар Ритейл" ЕАД - след преглед на представенцте^документи комисията констатира следното:
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1.1. Съгласно изискване, посочено в т. 15.3.4. на документацията за участие „Участникът трябва да разполага с действаща 
сервизна база на територията на гр. София, изградена и оборудвана, съгласно нормативните и законови разпоредби. Сервизът трябва 
да е оборудван с всичко необходимо за диагностика и ремонт на автомобилите от обособената позиция, съгласно предписанията и 
изискванията на производителя на марката. Сервизната база трябва да има охраняем паркинг за престой на товарните автомобили. 
Участникът посочва адресът/ите на сервизната/ите база/и, потвърждение за наличие към базата на охраняем паркинг за престой на 
товарните автомобили, както и лице за контакт и координати за връзка". Участникът е посочил че „разполага с действаща сервизна 
база, с местонахождение гр. София 1510, ул. Резбарска 5, която е оборудвана със съвременна ремонтно-диагностична техника и 
специализиран инструмент за извършване на гаранционно и следгаранционно обслужване на МПС, съгласно предписанията на 
производителя" в представените ЕЕДОП. Участникът не е посочил, че сервизната база има охраняем паркинг за престой на товарните 
автомобили.

С оглед на описаното, комисията предоставя на участника „Силвър Стар Ритейл" ЕАД възможност да отстрани констатираните в 
офертата му несъответствия.

2. „МВБ Трак енд Бъс България" АД- представените документи съответстват на изискванията към личното състояние на участника и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията 
ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола 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 или заявления за участие.

Допълнителните документи се подават в посочения срок съгласно изискването в документацията за участие: Обменът на информация 
се извършва чрез факс, пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна поща, като 
съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги, или чрез комбинация от тези средства.

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно 
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В случай, че документите се подават в Деловодството на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, ул. 
"Бизнес парк" №1, сграда 2А, участникът следва да има предвид, че работното време на Деловодството е от 08:00 часа до 16:30 часа 
всеки работен.

Работата на Комисията приключи на ......................с подрцсване на настоящия Протокол.
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