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“Софийска вода” АД, София
П Р О Т О К О Л №2

Днес, 21.11.2019 г. в 15:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № СН-253/09.10.2019г. комисия в състав:
1/ ПР 9/ Ка “

и с 10/ Пе
2/ Зл: [Я 11/ Те

12/ Ав
3/ Мг 13/ Ел
4/ Ни 14/ Пе
5/ Or: 15/ То

и Г 16/ Ав
1/ Bei 17/ Ел
2/ Ви 18/ Зв
3/ Ма 19/ Ив
4/ Ма 20/ Кр
5/ Ал( 21/ Мс
6/ Ек 22/ Ни
7/ Ив 23/ Хр
8/ Ка х . . . .  , ,  ...................... ,  ,  -

се събра във връзка с процедура на публично състезание по Закона за обще...... ......._______ ,____ _________^ * *______ __
„Сервизна поддръжка и ремонт на компресори“, открита с Решение СН-232/18.09.2019г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, 
публикувано решение в РОП №  934101 на 18.09.2019 г. и обявление РОП № 934103 на 18.09.2019 г., под преписка номер 00435 
2019-0069, и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за отваряне на подадените оферти, тяхното
разглеждане, оценка на съответствието им на изискванията на възложителя, оценка и класиране на офертите.

Комисията по чл. 103. ад. 1 ЗОП отвори плика с подадени допълнителни документи на
№ Участник Дата и час на подаване

1. ЕОЛОС КОМПРЕСОРИ ООД 14.11.2019 14:12 часа
Комисията разгледа представените в срок от Участника допълнителни документи - ЕЕДОП, съдърж ат в Част IV: Критерии за 

подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП изискуемата информация по т. 17.3.2. от раздел 
Инструкции към участниците от конкурсната документация, а именно: „Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал 
(поне един инженер и поне двама механика), който са преминали обучение за работа с компресорите предмет на обособената 
позиция, за която участва в процедурата“.

По този начин участникът ЕОЛОС КОМПРЕСОРИ ООД отстранява допуснатата неточност.
Комисията прегледа съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката от подадената оферта на

ЕОЛОС КОМПРЕСОРИ ООД.
Комисията констатира, че офертата на ЕОЛОС КОМПРЕСОРИ ООД не съдържа всички изискуеми документи, посочени в 

чл. 18 от Инструкции към участниците.
Участникът не е представил
1. Декларация за извършен оглед, съгласно чл. 18.4 от инструкции към участниците от конкурсната документация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ЛА ВЪЗЛАГАНЕ 0 ПГЕ поддръжка и на

2. Декларация, че влаганите части и консумативи при изпълнение на сервизната поддръжка и ремонт ще отговарят на 
изискванията на производителите на машините предмет на процедурата - за съответната обособена позиция, изискуема по чл. 18.7 
от инструкции към участниците от конкурсната документация.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника БОЛОС КОМПРЕСОРИ ООД на основание на горните 
констатации не отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията прегледа съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката от подадената оферта на 
ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД.

Комисията констатира, че офертата на ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД съдържа всички изискуеми документи, посочени 
в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД отговаря на 
изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията прегледа съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката от подадената оферта на ЕР 
ЕС ТЕ ЕООД.

Комисията констатира, че офертата на ЕР ЕС ТЕ ЕООД съдържа всички изискуеми документи, посочени в чл.18 от 
Инструкции към участниците и те отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника ЕР ЕС ТЕ ЕООД отговаря на изискванията на 
възложителя и ЗОП.

Комисията реши да предложи на възложителя да отстрани от участие офертата на ЕОЛОС КОМПРЕСОРИ ООД на основание 
на чл. 107 т.2а ЗОП „участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката“.;

Комисията реши да отвори документите на ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД, за ОП 1 и на ЕР ЕС ТЕ ЕООД за ОП 1,2 и 3,
представени в Плик „Предлагани ценови параметри“ на следващо заседание от 14:30 часа на ............... г.

Неразделна част от Протокола са декларациите на членовете на комисията по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.

Работата на Комисията на този етап приключи с подписване на настоящия Протокол.

София, . % .............//
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