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Протокол № 2 по процедура ТТ001512

На, 27.06.2016 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-300/17.05.2016 г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ 
и
ЧЛЕНОВЕ:

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 допълнителни документи по плик №1 
„Документи за подбор" - допълнителни документи", в зако^стбия^срок от участника „Си Ем Ел България" АД и да разгледа и
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констатира наличието и редовността на документите по плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката".

Протокол № 1 на комисията е изпратен към участниците на 21.06.2016 г. на основание чл.68. ал. 8 от ЗОП (отм.).

Комисията пристъпи към отваряне и преглед на документите, както следва:

№ 1
Дата и час на подаване: 24.06.2016 г., 15:57 ч.
Участник- фирма: „Си Ем Ел България" АД

На поредица от закрити заседания на комисията, проведени считано от 27.06.2016 г., комисията разгледа и констатира наличието и 
редовността на подадените в плик №1 „Документи за подбор" - допълнителни документи",

След прегледа на подадените в плик №1 „Документи за подбор" - допълнителни документи", Комисията констатира, че:

1. „Си Ем Ел България" АД е представило изисканите в протокол №1 допълнителни документи по плик №1 „Документи
за подбор". Документите отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие.

2. Комисията констатира, че „Тайтан Машинари България" АД не е представило изисканите в протокол №1 
допълнителни документи по плик №1 „Документи за подбор". Комисията реши да зададе уточняващ въпрос към участника изпратен 
на 14.07.201бг. на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. а) от ЗОП (отм.). с който запита участника дали има допусната техническа 
грешка за представения от него списък по т. 20.12 „Списък на изпълнени доставки и услуги..." от инструкциите за участие, който 
съдържа само доставки, а представените удостоверения по т.20.13 от инструкциите са посочени доставки и услуги. Участника 
отговори в посочения му срок и уточнява, че в представения от него списък по т. 20.12 от инструкциите наречен „Договори за 
доставки" включва: доставка, гаранционен и извънгаранционен сервиз, като прилага и три договора със „Столична Община", 
„Община Разлог" и „Мини Марица Изток" за доказателство. Комисията счита, че въпреки, че участника не е представил изискваните 
в протокол 1 допълнителни документи от направеното уточнение става ясно, че „Тайтан Машинари България" АД е допуснал 
техническа грешка в списъка по т. 20. 12 от инструкциите и Документите му отговарят на изискванията на ЗОП(отм.) и 
документацията за участие.

Комисията пристъпи към преглед на представените документи в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" на 
Участниците, чиито документи в плик №1 „Документи за подбор" и плик №1 „Документи за подбор-допълнителни документи", 
отговарят на изискванията на Възложителя и на ЗОП, и направи следните констатации:

I
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1. „Елтрак България" ЕООД

Предложението на Участника в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", отговаря на изискванията на Възложителя 
и на ЗОП(отм.).

2. „Си Ем Ел България" АД

Предложението на Участника в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", отговаря на изискванията на Възложителя 
и на ЗОП(отм.).

3. „Тайтан Машинари България" АД

Предложението на Участника в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", отговаря на изискванията на Възложителя 
и на ЗОП.

,, 0 1 . \ O'  ЪОН а ......... .................. .............. от ...-Л.......... ................. . на открито заседание комисията ще отвори плик №3 „Предлагана
цена", на Участниците, чиито документи в плик №1 „Документи за подбор" и плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие, а именно:

1. „Елтрак България" ЕООД

2. „Си Ем Ел България" АД

3. „Тайтан Машинари България" АД

Работата на Комисията приключи на 2s,o г 2016 г. с подписване на настоящия Протокол.
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