
П Р О Т О К О Л
Ha 19.05.2020 година в 13:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-106/19.05.2020 г. комисия в състав:
Председател:

1) Старши специалист „Снабдяване“; 
основни членове:

2 )  ............... а-Мениджър „Управление и контрол на договори“
3) ■ Старши мениджър "Пречистване и обеззаразяване на питейни води 

и резервни членове:
4) Главен инженер "Пречистване и обеззаразяване на питейни води"
5) Мениджър "Пречистване на питейни води"
6) - Старши специалист „Снабдяване“;
7) 1рши специалист "Снабдяване";
8) - Старши специалист „Снабдяване“;
9) и  специалист „Снабдяване“;
10) - Старши специалист „Снабдяване“;
11) рши специалист „Снабдяване“;
12) ] тарши специалист „Снабдяване“;
1 3 )  3 l  -  Мениджър „Снабдяване“;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 50865-МВ-987 -  „Изработка, доставка и монтаж 
на ръчни шибри за пясъчни бункери в ПСПВ Бистрица“, публикувана на 04.05.2020 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID 
номер 9098462, и на основание чл. 97 и правилата, определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да 
класира участниците.
На публичното заседание на комисията на 19.05.2020 година в 13:30 часа не присъстваха участници или техни упълномощени представители. 
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП ичл. 51,ал.8-10и13,  във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. 
Председателят на комисията, назначена от Възложителят, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на 
подадените от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:
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№ 1 2
Дата и час на подаване: на 11.05.2020 г. в 14:39 часа на 11.05.2020 г. в 12:20 часа

Участник- фирма: „Екотех Инженеринг“ ЕООД,
ЕИК 130687896

„Георги Илиев Инженеринг“ 
ЕООД,
ЕИК 203331630

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1324, бул. Петър Дертлиев№ 42 гр. София, п.к. 1505 , ул. 
Драговица № 8

Тел.: 02 925 12 20 0886001492
Факс: 02 925 12 20 Не е посочен
Имейл: info@ecotech-eng.com office@gi engineering.bg
Представляван от: Владимир Михайлов Тасев -Управител Георги Цветанов Илиев - 

Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1324, бул. Петър Дертлиев№ 42 гр. София, п.к.1517, ул. 
Драговица № 8

Ценово предложение: Общо: 41 850,00 лв. без ДДС Общо: 39 500,00 лв. без ДДС
№ 3

Дата и час на подаване: на 18.05.2020 г. в 10:34 часа

Участник- фирма: „Инстало - БГ“ ЕООД,
ЕИК 201200066

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, ул. Съвет на Европа № 13
Тел.: 0882434 376
Факс: Не е посочен
Имейл: officefainstalo .bg
Представляван от: Мая Любчова Атанасова -Управител
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1612, ул. Съвет на Европа № 13
Ценово предложение: Общо: 36 260,00 лв. без ДДС
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1. Участник „Екотех Инженеринг“ EOQ,* - Комисията отвори офертата за уче ie на Участника и обяви ценовото предложение и 
съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.

2. Участник „Георги Илиев Инженеринг“ ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и 
съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.

3. Участник „Инстало - БГ“ ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в 
плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 19.05.2020 год., комисията разгледа по същество подадените документи в офертата за участие, е
цел да констатират нейното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

4. Участник „Екотех Инженеринг“ ЕООД След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота или 
несъответствие в представената оферта.

4.1. Няма приложен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), който, съгласно т. 7.2. от изискването на възложителя, 
посочено в Обявата за събиране на оферти, трябва да бъде част от офертата.

4.2. С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо, с изходящ № 1172-2/22.05.2020 год. в 
срок от 3 (три) работни дни, от получаване на уведомлението, участникът да представите следния документ: Попълнен, конвертиран в 
нередактируем формат, подписан електронно и представен в електронен вид, Единен европейски документ за обществена поръчка 
(ЕЕДОП). '

4.3. Не е представено, изисканото в т.7.1 от документацията, предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя (по образец).

4.4. Не е представена, изисканата в т.7.6.1 от документацията, Скица на предлагания шъбър за пясъчен бункер, с характерни размери, с опис 
на основните му съставни елементи, както й кратка обяснителна записка за начина на изработка и монтаж на шибъра и времеви разчети за
изработка, доставка и монтаж.

4.5. Предложен е срок за изработка на шибрите в производствена база в седмици, а не, както е посочено в т. 7.6.2 на документацията, в 
календарни дни.
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4.5. Не е представена, изисканата в т.7.6.3 от документацията, декларация от участника, че материалите, от които са направени предлаганите от 
него стоки отговарят на изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на 
материалите при контакт върху качеството на питейната вода, която е част от техническото предложение на участника.

5. След изтичане на определения в писмо№ 1172-2/22.05.2020 год. срок, не бе представен попълнен, конвертиран в нередактируем формат, 
подписан електронно и представен в електронен вид, Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП).

6. С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участника „ Екотех Инженеринг“ ЕООД да бъде отстранен от 
участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и 
приложенията към нея.

7. Участник „Георги Илиев Инженеринг“ ЕООД След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота 
или несъответствие в представената оферта.

7.1. Няма приложен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), който, съгласно т. 7.2. от изискването на възложителя, 
посочено в Обявата за събиране на оферти, трябва да бъде част от офертата.

7.2. С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията е указала с писмо, с изходящ № 1172-1/22.05.2020 год. в 
срок от 3 (три) работни дни, от получаване на уведомлението, участникът да представите следния документ: Попълнен, конвертиран в 
нередактируем формат, подписан електронно и представен в електронен вид, Единен европейски документ за обществена поръчка 
(ЕЕДОП). ‘

8. След изтичане на определения в писмо№ 1172-1/22.05.2020 год. срок, комисията продължи своята работа, като отвори и разгледа 
представените от участника допълнителни документи, и направи следните констатации:
Участникът „Георги Илиев Инженеринг“ ЕООД е представил в определения срок документи за отстраняване на констатираните 
непълноти и несъответствия.

9. Комисията продължи своята работа, като провери съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя и направи
следните констатации:

9.1. Не е представено, изисканото в т.7.1 от документацията, предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя (по образец).

9.2. Предложен е срок за изработка на шибрите в производствена база и срок за монтаж на шибрите в работни, а не, както е посочено в т. 7.6.2 
на документацията, в календарни дни.
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9.3. Не е представена, изисканата в т.7.6.3 v. документацията, декларация от участника е материалите, от които са направени предлаганите от 
него стоки отговарят на изискванията на Наредба №9 (за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели), за влияние на 
материалите при контакт върху качеството на питейната вода, която е част от техническото предложение на участника.

10. С оглед на описаните несъответствия, комисията предлага на възложителя участника „Георги Илиев Инженеринг“ ЕООД да бъде 
отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране на 
оферти и приложенията към нея.

11. Участник „Инстало - БГ“ ЕООД След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, поставени в обявата и 
в ЗОП.

12. Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „Оптимално 
съотношение качество/цена“ въз основа на следната методика за оценка:

Показател 1 -  „Предложена цена“ с максимален брой точки 70.
Участникът попълва предлаганата от него единична цена в колона „Ед. Цена в лева без ДЦС в Ценова таблица 1, раздел Б Цени и данни, към 
договора, и клетка „Общо“.
На оценка подлежи стойност в клетка „Общо“.
Участникът с най- ниска стойност, в клетка „Общо“ получава 70 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като най- 
ниската стойност в клетка „Общо“ се умножи по 70 и резултатът се раздели на стойност в клетка „Общо“, предложена от съответния участник 
и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Показател 2 -  „Технически параметри“- „Срок за изработка на шибрите за пясък в производствената база на Изпълнителя“, с максимален брой 
точки 10.
Участникът, посочил най- късия срок за изработка (в дни) получава 10 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като 
най- късия срок за изработка (в дни) се умножи по 10 и резултатът се раздели на срока (в дни), предложена от съответния участник и частното 
се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Показател 3 -  „Технически параметри“- „Срок за монтаж на шибрите за пясък в ПСПВ“, с максимален брой точки 20.
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Участникът, посочил най- късия срок за монтаж (в дни) получава 20 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като най- 
късия срок за монтаж (в дни) се умножи по 20 и резултатът се раздели на срока (в дни), предложена от съответния участник и частното се 
закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: К-П1+П2+ПЗ. Максималният брой точки на К е 100.

ОЦЕНКА

Наименование на 
участника, 
предложил оферта

Оценявано
предложение на 
участника - посочената 
стойност в клетка 
„Общо“ в лв. без ДДС

Точки по
показател
П1

Оценявано 
предложение 
на участника - 
Срок за изработка 
на ш ибрите за  
пясък в 
производствена  
база (Тпб), в дни

Точки по 
показател 
П 2

Оценявано 
предложение на 
участника - 
Срок за монтаж на 
ш ибрите в ПСПВ  
„Бистрица“ (Тм), 
в дни

Точки по
показател
ПЗ

КО=П1+П2+ПЗ

„Инстало - БГ“ 
ЕООД

36 260,00 лв. без ДДС 70 12 дни 10 2 дни 20 100

13. Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участника, подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия: „ Инстало - БГ“ ЕООД

14. Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде пописан договор за „Изработка, 
доставка и монтаж на ръчни шибри за пясъчни бункери в ПСПВ Бистрица“, с „Инстало - БГ“ ЕООД , със седалище и адрес на 
управление гр. София, п.к. 1612, ул. Съвет на Европа № 13, представлявано Мая Любчова Атанасова -Управител
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