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На, 17.05.2016 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-300/17.05.2016 г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1, 
и
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и резервни членове:
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се събра във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с номер ТТ001512 и предмет „Доставка и 
поддръжка на нов багер "открита с Решение ДР-246 от 12.04.2016 г. на Възложителя, публикувано обявление в Агенция по 
обществени поръчки под номер на преписката 00435-2016-0035, да отвори представените оферти и да оповести документите, 
съдържащи се в плик №1 „Документи за подбор" в съответствие с изискванията на ЗОП.
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Протокол № 1 по процедура ТТ001512
Комисията получи ст Възложителя списък на участниците, подали оферти за участие в процедурата и пристъпи към отваряне и 
преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

№ 1 2
Дата и час на подаване: 14.05.2016 г., 16:18ч. 16.05.2016 г., 14:00ч.
Участник- фирма: „Елтрак България" ЕООД ЕИК 040195177 „Си Ем Ел България" АД ЕИК 202096909

Адрес за кореспонденция: Гр. София 1331, р-н Връбница, бул. „Европа"" 
№439

гр. София 1532, Околовръстен път 438

Тел.: 02/ 818 30 00 02/4253999
Факс: 02/ 808 30 50 02/4253991
И-мейл: info@eltrakbulgaria.com jcb@cml.bg
Представлявана от:

Адрес на управление: Гр. София 1331, р-н Връбница, бул. „Европа" 
№439

гр. София 1124, р-н Средец ул. „Петър Делян" 
28,

№ 3
Дата и час на подаване: 16.05.2016 г., 14:23ч.
Участник- фирма: „Тайтан Машинари България " АД ЕИК 

201915639

Адрес за кореспонденция: гр. София 1750,ж.к. Младост 1, , ул. „Димитър 
Моллов" 4

Тел.: 02/855 04 525
Факс: 02/855 04 19
И-мейл: construction@titanmachinery.bg
Представлявана от:

Адрес на управление:

гр. София 1574, р-н Слатина, ж.к.Тържище 
Слатина - Булгарплод, ул. „Проф. Цветан 
Лазаров" 13, бл. Административена сграда 
Римекс

Участниците, подали оферта за участие са представили следните гаранции за участие:

№ Участници Гаранция за участие Вид на гаранцията за участие

1. „Елтрак България" ЕООД 2300,00 лв. Парична сума

/!" ' }
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№ Участници Гаранция за участие Вид на гаранцията за участие

2. „Си Ем Ел България" АД 2300,00 лв. Парична сума

3. „Тайтан Машинари България " 
АД 2300,00 лв Парична сума

На откритото заседание на комисията присъства следния представител на участника: Юлиян Георгиев Хаджидризов - пълномощник 
на „Тайтьн Машинъри България" АД.

Комисията отвори подадените оферти за участие по реда на постъпването им при спазване на съответните изисквания, посочени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 68 ал. 4 и 5 от ЗОП.

При отварянето на всяка от офертите, по реда на тяхното постъпване, Комисията извърши следните действия: трима членове на 
Комисията подписаха плика с предлаганата цена и предложиха на присъстващите да подпишат. След извършването на това 
действие, Комисията отвори плик 2 и трима членове на Комисията подписаха всички документи и предложиха на представителите 
да подпишат, съдържащите се в него документи . След извършване на посочените действия, Комисията пристъпи към отваряне на 
плик 1, оповести документите, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. След 
извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания на комисията, считано от 17.05.2016 г. комисията разгледа по същество подадените документи, 
съдържащи се в пликове №1 „Документи за подбор" от офертите на участниците, с цел да прецени тяхното съответствие с 
критериите за подбор и други изисквания, поставени от възложителя.

1. Комисията разгледа документите съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника „Елтрак България" ЕООД, че 
Документите отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие.

2. След като прегледа представените документи в Плик № 1 от офертата на участника „Си Ем Ел България" АД, комисията 
констатира следните несъответствия с изискванията на възложителя:

2.1. Съгласно т. 20.12. от инструкциите към участниците, всеки Участник трябва да представи„Списък на изпълнените 
доставки и услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 
(три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни се разбира доставки и услуги по сервизно 
обслужване на багери. Списъкът да съдържа: описание на изпълнените доставки и услуги, дати, стойности и 
получатели (възложители)"

В представения от участника „Списък на изпълнените доставки и услуги ..." са представени само доставки и не са

Комисия:



посочени стойности.

С оглед на описаното, Комисията дава възможност на „Си Ем Ел България" АД да представи документи, 
удовлетворяващи поставените от възложителя изисквания, заложени в т.20.12 от инструкциите към участниците, които да 
отговарят на критериите за подбор и изискванията в т. 17.4. и 17.5 от същите инструкции.

3. След като прегледа представените документи в Плик № 1 от офертата на участника „Тайтан Машинари България " АД , 
комисията констатира следните несъответствия с изискванията на възложителя:

3.1. Съгласно т. 20.12. от инструкциите към участниците, всеки Участник трябва да представи„Списък на изпълнените 
доставки и услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 
(три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни се разбира доставки и услуги по сервизно 
обслужване на багери. Списъкът да съдържа: описание на изпълнените доставки и услуги, дати, стойности и 
получатели (възложители)."

В представения от участника „Списък на изпълнените доставки и услуги ..." са представени само доставки.

С оглед на описаното, Комисията дава възможност на „Тайтан Машинари България" АД да представи 
документи, удовлетворяващи поставените от възложителя изисквания, заложени в т.20.12 от инструкциите към участниците, 
които да отговарят на критериите за подбор и изискванията в т.17.4. и 17.5 от същите инструкции.

На основание чл.68, ал.9 от ЗОП, участникците, в чиито съдържание на плик №1 „Документи за подбор" е установена липса на 
документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, може в 
съответствие с изискванията на възложителя, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще 
удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

В срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, участникът представя на комисията съответните документи за 
отстраняване на констатираните от комисията несъответствия и липсващи документи, съобразени с изискванията на документацията 
за участие.

Допълнителните документи се подават в посочения срок съгласно изискването в документацията за участие: Обменът на 
информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 
документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

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, участниците следва да имат предвид, че работното време на Деловодството е от 08:00 часа до 
16:30 часа всеки работен ден."

Работата на Комисията приключи на,:.̂ ./..̂ ....2016 г. в ^'1.9?. ч. с подписване на настоящия Протокол.
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