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На, 14.05.2019 година в 11:30 часа в 

Председател:

01

"Софийска вода" АД, на основание заповед СН-225/ 13.09.2019 г. комисия в състав: 

яване";

юддръжка" - Юг 
ю КИП и А"

юддръжка";
:ханична поддръжка" 
ггрол на договори" 
ддръжка" - Север;

цяване";
абдяване";
яване";
1ване";

не"

. . . . . . .  . н отдел”;

се събра във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
номер на обявата 49315AS/206 и предмет „Отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на 
електро - лабораторни проверки на обекти на „Софийска вода" АД ", за да отвори, обяви, разгледа и оцени подадените 
оферти в съответствие с изискванията на Обявата.

Комисията получи от председателя списък на участника, подал оферта за участие и пристъпи към отваряне и преглед на подадените 
оферти, по реда на постъпването им.
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№ 1

Дата и час на подаване: 09.09.2019 г., 15:20 ч.
Участник- фирма: „АвесГ ЕООД ЕИК:201494536
Седалище и адрес на 
управление:

гр. София 1113, район р-н Слатина, ж.к. Гео 
Милев, Прелом No 5а

Тел.: 0888223781, 02/8725263

Ф акс: 02/8720659
И м ей л: office@aves-g.com
П р ед ста в л я в а н  от: Георги Евлогиев Евлогиев- управител

На откритото заседание на комисията не присъства представител на участника.

Комисията отвори подадената оферта за участие при спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 97 ал.З от ППЗОП.

На закрити заседания на комисията, проведени считано от 13.09.2019г. комисията разгледа по същество документите, съдържащи 
се в офертите на участника, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други изисквания, поставени от 
възложителя.

1. Комисията разгледа документите съдържащи се в офертата на „АвесГ' ЕООД и установи, че:

• Участникът е представил Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3- 5 от ЗОП)

От така представената декларация, на комисията не става ясно дали Дружеството има или няма задължения по чл.
162, ал.2, т. 1 от ДОПК.

• Участникът е представил Декларация за наличие или липса на подизпълнител.

От така представената декларация, на комисията не става ясно дали Дружеството ще използва или няма да използва 
подизпълнители.

• Участникът е представил Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. З-б от ЗОП).

От така представената декларация, на комисията не става ясно дали Дружеството има или няма задължения за данъци 
и задължителни

осигурителни
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49315AS/206
Показател К1 с максимален брой точки 90 за Ценова таблица №1
Участниците попълват единичните си цени в Ценова таблица №1. Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се 
получава като всички единични цени се събират. Участникът с най-нисък общ сбор получава 90 точки. Оценката на всеки от 
останалите допуснати участници се получава като най-ниския общ сбор се умножи по 90 точки и резултатът се раздели на 
предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Показател К2 с максимален брой точки 10 за Ценова таблица №2
Участниците попълват единичната си цена в Ценова таблица №2. Участникът, предложил най - ниска цена получава 10 точки. 
Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най - ниска цена се умножи по 10 точки и резултатът се 
раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Крайната оценка се получава по формулата: КО=К1+К2. Максималният брой точки на КО е 100. Участникът, получил най-висока 
крайна оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.

ОЦЕНКА

№
Н аименование на  
участника, 
предлож ил оферта

С бор от всички единични цени  
в Таблица 1- Показател К1

С бор от всички единични цени  
в Таблица 2- Показател К2

К О =К 1+К 2

1 „АвесГ“ ЕООД Ц ена „О бщ о“ 16737.27  лв. -  
90 точки

Ц ена „О бщ о“ 10.60 лв. -  
10 точки

100 точки

Въз основа на извършената оценка комисията предлагат на Възложителя класиране на лицата подали оферта 
съответстваща на определените в Обявата ус л о ви я , както следва:
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49315AS/206
вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 or Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
На комисията не става ясно дали за Дружеството не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП.
На комисията не става ясно дали за Дружеството не е установено, че не е предоставило изискваща се информация, 
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
На комисията не става ясно дали за Дружеството не е установено с влязло в сила наказателно постановление или 
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 
чл. 245 и чл. 301 -  305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен.

• Участникът е представил Декларация По чл.З, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните стях лица и техните 
действителни собственици.

От така представената декларация, на комисията не става ясно дали Участникът е дружество, регистрирано в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим и/или е свързано с лица регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим.

С оглед описаното, комисията предоставя на участника „АвесГ' ЕООД възможност да отстрани констатираните в офертата му 
несъответствия.
След решението на комисията, бе изпратено на 20.09.2019г., уведомление съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП за отстраняване на 
непълноти и несъответствия в представената оферта в срок от 3 (три) работни дни.

На следващи свои заседания считано от 25.09.2019Г. комисията се събра да прегледа представените на основание чл. 54 ал. 9 от 
ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на липси, непълноти и несъответствия на информацията, включително нередности 
или фактически грешки и несъответствия към личното състояние и критериите за подбор констатирани от комисията.
Комисията пристъпи към разглеждане на подадените допълнителни документи на „АвесГ' ЕООД подадени на 24.09.2019г. в 10:42 
часа.
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.

На 23.10.2019г. Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на условията за изпълнение на поръчката, 
посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея, по критерий „най- ниска цена" въз основа на следната 
методика за оценка:
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1. „АвесГ" ЕООД, ЕИК:201494536, адрес: гр. София 1113, район р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, Прелом No 5а, 
представлявано от Георги Евлогиев Евлогиев- управител

Комисията предлага на Възложителя да избере „АвесГ" ЕООД, ЕИК:201494536 за изпълнител и да сключи договор по обществена 
поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 49315AS/206 и предмет 
„Отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на 
„Софийска вода" АД "

Ут

Ва
Из

Работата на комисията приключи на05....Й:..2019г.
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