
“Софийска вода” АД, София 
П Р О Т О К О Л

Днес, 25.11.2019 г. в 14:30 часа в “Софийска вода’  АД, на основание Заповед № СН- 
316/25.11.2019 г., комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ' 
и основни членове:

Покана за събиране на оферти с обява № 49715/SP-3049 и предмет Доставка н монтаж на
стационарни анкернн групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012,

тип А или еквивалент.

2. ]

3 . .

и резервни членове:
1/ : 13/
2 / ] 14/

з/ : 15/

16/
4 / ]
5 / ! 17/

е/ : 18/

7/ :
8 / ' 19/

9/ 2 0 /

10/ 2 1 /
11/

12/ :

се събра Във връзка със събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки 
(ЗОП), с номер 49715-сп-3049 и предмет „Доставка и монтаж на стационарни анкернн 
групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012, тнп А или 
еквивалент“, публикувана покана в РОП № 9094320 на 07.11.2019 г., удължен срок за 
подаване на оферти с покана 9094627/19.11.2018 и на основание чл. 103 от ЗОП и правилата 
определени в ППЗОП за отваряне на подадените оферти, тяхното разглеждане, оценка на 
съответствието им с изискванията на възложителя и класиране.

Съгласно чл.54, ал.1 ППЗОП Комисията започна работа след получаване на 
представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП:

№ У ч аст н и к
Ч ас Д ата

на  подаване

1.

АЛПМАСТЕР ООД, представлявано от: 
Владимир Владимиров Каракашов 
управител, Седалище и адрес на управление: 
София, бул. Васил Левски 9, 
Телефон:+359898б 16113,
alomasterbefi).gmail.com / www.alrmaster-be.com 
Лице за контакт Тодор Зъбов -  08967741.

11:00 12/11/2019

2.

ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ 
ЕООД, представлявано от: Борил Георгиев 
Ташев, Седалище и адрес на управление: гр. 
Бургас 8000, ул.”Фердинандова” № 98, 
Телефон: 02 879 33 90, 0885 028 688, 
Телефакс: 02 9781511, e-mail: 
officeortatolvmnsafetv. com

16:09 18/11/2019

I /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Сергей Поборников
Марияна Попова
Александър Александров
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На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 25.11.2019 година присъства 
представител на участника ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД г-н Йордан Борилов 
Ташев -  по пълномощно.

Покана за събиране на оферти с обява № 49715/SP-3049 и предмет Доставка н монтаж на
стационарни анкерни групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012,

тип А или еквивалент.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие при спазване на 
съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1- 
5 от ППЗОП както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на 
АЛПМАСТЕР ООД и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката 
съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и 
Ценова таблица. Трима членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на 
поръчката и Ценовата таблица. Комисията предложи на представителя на ОЛИМП - 
ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД г-н Йордан Борилов Ташев да подпише Предложението за 
изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Г-н Ташев се възползва от своето право и 
подписа документите. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на 
ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД и оповести нейното съдържание. Комисията 
установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за 
изпълнение на поръчката и Ценова таблица. Трима членове на комисията подписаха 
Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията огласи 
документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

След извършването на горните действия по ал. 3 - 5 от чл. 54 ППЗОП приключи 
публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания Комисията пристъпи към преглед по същество на 
подадените документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и посочените в обявата документи, които трябва 
да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и ЗОП.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и 
предложението за изпълнение на поръчката от офертата на АЛПМАСТЕР ООД.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията установи, че то не съответства на техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП:

1. Участникът не е представил Декларация по чл.54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец).

2. Комисията установи, че участникът е декларирал в офертата съответствие на предлаганите 
материали и консумативи на изискванията към предмета на обявата описани в 
Приложение № 1 -  „Техническа спецификация“, точка 17. „Изисквания към техническото 
предложение на участниците, включително изискуеми към него документи и мостри“ без 
да представи изброените по-долу документи:

2.1. Оборудването е необходимо да бъде придружено със следните документи:

2.1.1. Инструкция за експлоатация на български език.

2.1.2. ЕС Декларации за съответствие с БДС EN 795:2012, тип А (оригинал и екземпляр 
на бълг. език) съгласно чл. 7 от Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на личните предпазни средства за планката.

2.1.3. Документ за осъществена процедура за оценяване на съответствието ЕС 
изследване на типа за личните предпазни средства съгласно изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/425 за планката. I
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников <
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Попова

Александър Александров^



Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и 
предложението за изпълнение на поръчката от офертата на ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ 
ЕКИПИРОВКИ ЕООД.

Покана за събиране на оферти с обява № 49715/SP-3049 и предмет Доставка и монтаж на
стационарни анкерни групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012,

тип А или еквивалент.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102 ал. 1 ЗОП на 
предоставената в офертата информация относно съдържащата се в техническото 
предложение -  модели, марки, инструкции, декларации и сертификати за оферираните 
продукти.

Комисията установи, че то не съответства на техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП.

1. Комисията установи, че не става ясно от представените към офертата документи дали 
предлаганите материали и консумативи съответстват на изискванията към предмета на 
обявата описани в Приложение Ne 1 -  „Техническа спецификация“, точка 17. „Изисквания 
към техническото предложение на участниците, включително изискуеми към него 
документи и мостри“

1.1. Оборудването е необходимо да бъде придружено със следните документи:

1.1.1. Инструкция за експлоатация на български език.

Участникът е представил инструкция за експлоатация на английски език, без превод 
на български език.

1.1.2. „ЕС Декларации за съответствие с БДС EN 795:2012, тип А „(оригинал и 
екземпляр на бълг. език) съгласно чл. 7 от „Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на личните предпазни средства за планката“.

Участникът е представил „ЕС Сертификат за качество на „планка“ за съответствие на 
изискванията на БДС EN 795:2012, тип А, а в представения към офертата „Сертификат 
за одобрение на тип продукт по изискванията на Европейския Съюз“ № 
Р5960523385023 от 22-23.05.1996 става въпрос за „Водещ гръден самохват с 
блокиратттп устройство“, който е в съответствие с чл. 8А, т.4 (за лични предпазни 
средства от категория III) на директива 89/686/EEC на ЕС, а не за посочения в обявата 
Регламент (ЕС) 2016/425.

1.1.3. Документ за осъществена процедура за оценяване на съответствието ЕС 
изследване на типа за личните предпазни средства съгласно изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/425 за планката.

Участникът е представил ЕС Декларация за съответствие на планка на изискванията 
на БДС EN 795:2012, тип „А“, но е представил мостра от планката тип „В“ вместо 
изискуемия тип „А“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Сергей Поборников
Марияна Попова ,
Александър Александров
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Участниците са оферирали следните цени:

Покана за събиране на оферти с обява № 49715/SP-3049 и предмет Доставка и монтаж на
стационарни анкерни групи за обезопасяване на кора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012,

тип А или еквивалент.

Ценова таблица 1: АЛПМАСТЕР ООД ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ 
ЕКИПИРОВКИ ЕООД

Услуга Ед. цена без ДДС / лева

Доставка и монтаж на 1 брой стационарна 
анкерна група

400.00 лв. 210.00 лв.

Ценова таблица 2:
Извършване на допълнителни услуги Ед. цена без ДДС / лева

Монтиране на допълнителен анкер 75.00 лв. 20.00 лв.
Укрепване на анкерна група с допълнителни 
материали при слаба основа

75.00 лв. 10.00 лв.

На основание направените констатации комисията предлага на Изпълнителния 
директор на „Софийска вода” АД да се прекрати настоящата процедура на събиране на 
оферти с обява на основание на чл. 110. (1) точка 5 ЗОП: „Възложителят прекратява 
процедурата поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които тя е обявена - не са 
изрично изискани да бъдат представени при подаване на офертата:

1. Инструкция за експлоатация на български език.

2. ЕС Декларации за съответствие с БДС EN 795:2012, тип А (оригинал и 
екземпляр на бълг. език) съгласно чл. 7 от Наредба за съществените изисквания 
и оценяване съответствието на личните предпазни средства за планката, както 
и

3. Документ за осъществена процедура за оценяване на съответствието ЕС 
изследване на типа за личните предпазни средства съгласно изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/425 за планката.

Без тези документи, които задължително е следвало участниците да представят при 
подаване на офертите си, комисията не може да разгледа и прецени, дали подадените 
оферти отговарят на заложените в техническата спецификация изисквания.

Настоящият протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и 
класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава 
за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за 
обществените поръчки.

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от 
участниците оферти.

София, 4  / 0/1 /2020

Утвърдил доклада: ............
Васил Борисов Тренев

Изпълнителен директор 

София, 4  / Щ  /2020

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Сергей Поборников
Марияна Попова j
Александър Александров
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