
“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л
Днес, 07.04.2017 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № 

ДР-183/07.04.2017 г., комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Гарагушкова -  ръководител отдел „Проектиране“;

и

ЧЛЕНОВЕ:

2. Светла Ангелова -  проектант супервайзър „Подизпълнители“;

3. Сергей Поборников -  старши специалист „Снабдяване“;

Резервни членове:

4. Станислав Станев -  директор „Експлоатация и поддръжка“;

5. Мария Ширлетова мениджър „Управление и контрол на договори“.

се събра във връзка с процедура за събиране на оферти с обява по Закона за 
обществени поръчки (ЗОП), с номер 42764SP2177 и предмет Избор на проектант 
по част „Конструктивна” в проектирането на обекти на територията, която 
обслужва „Софийска вода“ АД”, на основание на чл, ЮЗ(1)ЗОП във връзка с чл. 
51(1)ППЗОП, публикация в РОП на АОП на Обява за публична покана № 
9062715/27.03.2017 г. 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.б ППЗОП:

№ Участник
Час Дата

на подаване

1. ТОБО ПРОДЖЕКТ ЕООД 10:25 06/04/2017

2. ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД 10:49 06/04/2017

3. ИНЖПРОЕКТ ЕООД 14:28 06/04/2017

4. ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД 
МЕНИДЖМЪНТ ООД 15:06 06/04/2017

На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 07.04.2017 година не 
присъстваха представители на участниците.

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:

1. Наименование на фирмата: ТОБО ПРОДЖЕКТ ЕООД

2. Юридическа форма: ЕООД

3. Фирмата се представлява от: Георги Иванов Шопов

4. Седалище и адрес иа управление: гр.София, ул. „Латинка“№28А

Зсикклна тформа^тЬо ЗЗлХ)



5. Телефон: 02/8080530, Телефакс: 02/8080541, e-mail: officertftobo-bg.com

6. БИК /Булстат: 203783386

7. ДДС № съгл. чд. 94 от ЗДДС: BG203783386

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на 
ТОБО ПРОДЖЕКТ 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.

1. Наименование на фирмата: ПСН ИНЖЕНЕРИНГ

2. Юрнднческа форма: дружество с ограничена отговорност

3. Фирмата се представлява от: Алекси Красимиров Романов н Владислава 
Александрова Касабова - заедно н поотделно

4. Седалище и адрес на управление: гр.София п.к.1000 ул.”Н.Рилски”№63а

5. Телефон: 02/981 15 92, факс: 02/986 78 73, e-mail: psn engf4abv.bg
6. ЕИК /Булстат: 130716483

7. ДДС № BG 130716483, съгл. чл. 94 от ЗДДС
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на 

ПСН ИНЖЕНЕРИНГ 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 огласи документите по чл.
39 ал. 3 ППЗОП и цените. Комисията установи, че участникът не е попълнил клетката 
общ сбор в ценовата таблица № 1.

1. Наименование на фирмата:"ИНЖПРОЕКТ"

2. Юридическа форма: ЕООД

3. Фирмата се представлява от: Росида Янкова Първанова

4. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, ж. к. Трошево, 
бл. 57, вх. А, ет. 2, ап. 3

5. Телефон: 0889 684 730, Телефакс: e-mail: rositsa parvanova@abv.bg
6. ЕИК /Булстат: 103907961

7. ДДС № съгл. чд. 94 от ЗДДС: 103907961

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на 
ИНЖПРОЕКТ 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.

1. Наименование на фирмата: ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ
ООД

2. Юрнднческа форма: ООД (Дружество с ограничена отговорност)

3. Фирмата се представлява от: Борислав Добрев Стоянов

4. Седалище и адрес на управлеине: България, гр. София 1000, уд.Княз Борнс 
I 98А
5. Телефон: 02/9533567 Телефакс: +359 2 905 88 10 e-mail: ppmfa ppm.bg

6. ЕИК/ Булстат: 175216595

Заличена информация по ЗЗЛД 

^  (У*/

mailto:rositsa_parvanova@abv.bg


7. ДДС № съгл. чл. 94 от ЗДДС: ФД 950/2007 Софийски Градски Съд 
BG175216595

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на 
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД и оповести нейното съдържание. 
Комисията установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, 
Предложение за изпълнение на поръчката. Комисията установи, че липсват ценовите 
таблици и диск с цените. Трима членове на комисията подписаха Предложението за 
изпълнение на поръчката. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП.

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 Предложението за изпълнение на поръчката от офертата на 
ТОБО ПРОДЖЕКТ ЕООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът 
е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията прегледа Предложението за изпълнение на поръчката от офертата на 
ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът 
е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията прегледа Предложението за изпълнение на поръчката от офертата на 
ИНЖПРОЕКТ ЕООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът 
е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията прегледа Предложението за изпълнение на поръчката от офертата на 
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД. Комисията установи, че то е в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, посочени 
в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията установи, че то отговаря на техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, посочени в обявата, освен установената липса на 
ценово предложение. Офертата не съответства на изискванията на възложителя, 
посочени в поканата за подаване на оферта - участникът да представи ценово 
предложение, изискано по обявеното условие „Запечатаната и непрозрачна опаковка с 
офертата трябва да съдържа следните документи“: точка 14 „Попълнени от Участника 
таблици № 1 и 2 (по образец) на хартиен и електронен носител, във формат EXCEL (или 
еквивалент), в която всички празни клетки трябва да бъдат попълнени, съгласно 
изискванията на документацията за участие. Единичните цени, оферирани от 
Участника в таблицата, трябва да се представят в български лева, без ДДС и с точност 
до втория знак след десетичната запетая.“

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
Комисията реши, че офертата на участника ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД 

МЕНИДЖМЪНТ ООД не съответства на изискванията на възложителя и 
ЗОП/ППЗОП.

Комисията реши да предложи на Възложителя да отстрани участника 
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти съгласно 
посоченото в обявата: «На оценка подлежи предложената от участника обща цена.
Общата цена се получава като сума от единичните цени, оферирани в колона 7, по 
всяка от позициите на Таблица 1 „Цени и срок“, Приложение 1. Участникът, чиято обща 
цена е най-ниска, ще бъде избран за изпълнител на договора.“

Заличена информация по ЗЗЛД



Преди оценката по съответните ценови показатели, комисията извърши проверка 
за наличие на основания по чл.72, ал. 1 от ЗОП. Когато оферта на участник съдържа 
предложение с числово изражение, подлежащо на оценяване, което е с 20% по- 
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 
същия показател за оценка, комисията изисква от съответния участник подробна 
писмена обосновка за начина на негово образуване.

За изчисляване на средната стойност беше използвана следната формула, която 
представлява изчисляване на средноаритметично на п брой оферти

Ср.А = (Х:+ Х2+...+Хп) / п,

където Xi,X2...Xn са предложенията на участниците, а п е броят на предложенията. 
След получаване на средната стойност на останалите предложения, процентното 
съотношение между нея и предложението, което се сравнява, е изчислено по следната 
формула:

—  ю о = %х и

където X е средната стойност на останалите предложения, а У е предложението на 
проверявания участник.

УЧАСТНИК У X

ТОБО ПРОДЖЕКТ ЕООД 19899,00 лв 19320.88 лв -3%

ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД 6671,76 лв 25934.50 лв 74%

ИНЖПРОЕКТ ЕООД 31970,00 лв 13285.38 лв -141%

Комисията поиска от участника ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД подробна писмена 
обосновка за образуването на цената.

В установения от комисията срок участникът изпрати обосновка със следното 
съдържание

1. Участникът е изпълнявал договор с възложителя през периода 2013-2015 за 
изпълнението на аналогична услуга в областта на проектирането. В този 
период проектантският му екип е работил с този на възложителя и е набрал 
сериозен опит и солидна база от проекти. Изградени са множество типови 
решения за конкретните видове дейности, което позволява на участника да 
намалим значително сроковете за изпълнение и съответно йената на 
услугата. Предвид изложеното по-горе участникът е предвидил 15% 
отстъпка от основната цена за всички дейности, заложена в ценовите 
параметри в таблицата по приложение No 1 към офертата. Цените за всяка 
отделна дейност са формирани като процент от строителната стойност на 
проектираното съоръжение, каквото е изискването на Методиката за 
определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 
проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в 
инвестиционното проектиране.

Комисията разгледа обосновката и я прие.

Заличена информация по ЗЗЛД
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Комисията класира участниците както следва:

УЧАСТНИК Обша цена в лв. без 
ДДС

1. ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД 6 671,76 лв

2. ТОВО ПРОДЖЕКТ ЕООД 19 899,00 лв

3. ИНЖПРОЕКТ ЕООД 31 970,00 лв

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

Въз основа на констатациите си в настоящия протокол, Комисията предлага 
на Възложителя:

Да бъде отстранен от процедурата на основание на чл. 107 т. 2 б. а ЗОП 
„Възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“ 
участника ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД. Участникът не е 
представил ценова оферта.

На база на извършената оценка на допуснатите оферти, комисията предлага 
следното класиране на участниците, чинто предложения отговарят на обявените 
от Възложителя изисквания н на ЗОП:

1. ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД

2. ТОБО ПРОДЖЕКТ ЕООД

3. ИНЖПРОЕКТ ЕООД

На основание направените констатации и извършената оценка, 
комисията предлага на Изпълнителния директор на „Софийска вода” АД да 
подпише договор за Избор на проектант по част „Конструктивна” в 
проектирането на обекти на територията, която обслужва „Софийска вода“ АД с 
ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД.

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.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Александра Гарагушкова
ЗщрШна тсрорииацт т 33AD

Сергей Поборников
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Утвърдил доклада: 
Васил Борисов Тренев

Заишна нмро/мщш no 33AD
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