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ПР ОТОКОЛ
На 21.10.2019 година в 11:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-274/21.10.2019г. комисия в 

състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: А зане и членове:

................— ■ ■ -*т lr i r  **'

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001891 „Разширение и 
сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД“,
открита с Решение СН-223/12.09.2019 г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 12.09.2019г. 
под номер 00435-2019-0067, да отвори представените оферти за участие, да оповести съдържанието им и да разгледа 
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

На публичното заседание на Комисията на 21.10.2019г. от 11:00 часа за отваряне на представените оферти присъстваха 
следните представители от страна на участниците: г-н Иван Симеонов- Управител, „Аква Автоматика“ ООД.
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Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.б от ППЗОП и членовете й 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за 
участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра, в който са описани офертите при подаването им.

№ 1 2
Дата и час на подаване: 17.10.2019 г., 15:16 ч. 18.10.2019 г., 15:35 ч.
Участник- фирма: „Аква Автоматика" ООД, ЕИК 131163990 „Старт Инженеринг" АД, ЕИК 030217255

Адрес за гр. София 1680 гр. София 1220
район р-н Красно село район р-н Сердикакореспонденция: Ястребец No 20, вх. А, ет. партер, ап. офис А2 ул. Локомотив No 3

Тел.: 02/8592086 02/9310784; 02/9360373
Факс: 02/8592086 02/9310768

И-мейл: Aqua.autom ation@ abv.bg office@starteng.com;automation@sta rteng.com

Представлявана от:

ИВАН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ- Управител ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ-Изпълнителен Директор 
и Представляващ

СТОИЛ КОЛЕВ СТОИЛОВ- Председател на СД и 
Представляващ

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник „Ахва Автоматика“ ООД и констатира, 
че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови 
параметри“.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участник „Старт Инженеринг“ АД и констатира, 
че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови 
параметри“

Комисията предложи на присъстващия представител на „АкваАвтоматика“ ООД, г-н Иван Симеонов- Управител да 
подпише гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“, г-н Иван Симеонов- Управител се 
възползва от това си право и подписа техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно заповедта за комисия, мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“. В тази връзка Председателят връчи документите, свързани с 
обществената поръчка на представител на отдел „Снабдяване“ за съхранение в посочения отдел.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
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На поредица от закрити заседания, считано от 22.10.2019г. Комисията разгледа по същество документите в офертата на 
Участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя.

След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от „ Аква Автоматика“ ООД, комисията установи, 
че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени 
от възложителя.

След прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от „Старт Инженеринг“ АД, комисията установи, че 
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Комисията разгледа документите от техническото предложение на участниците, чиито документи за лично състояние и 
критериите за подбор отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП и констатира следното:

I. „ Аква Автоматика“ ООД - е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците 
и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

II. „Старт Инженеринг“ АД - е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и 
същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП

Комисията се събра на 01.11.2019г. от 11:00 ч. на следващо заседание да отвори Плик „Предлагани ценови параметри” 
на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на 
възложителя. Мястото, датата и часът на отваряне на запечатания плик „Предлагани ценови параметри”, бе предварително 
оповестено на 28.10.2019г, чрез съобщение в раздел „Профил на купувача” на сайта на Възложителя.

На публичното заседание на Комисията за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” присъстваха следните 
представители от страна на участниците: Иван Симеонов- Управител на „ Аква Автоматика“ ООД и Стелиян Тенев- 
пълномощник, представляващ „Старт Инженеринг“ АД.

- Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Аква Автоматика“ ООД и оповести ценовото му 
предложение.

Трима членове от комисията подписаха гърба на ценовото предложение на участника.
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Комисията предложи на присъстващия представител на „Старт Инженеринг“ ДД, г-н Стелиян Тенев, да подпише гърба на 
ценовото предложение на „Аква Автоматика“ ООД. Г-н Стелиян Тенев не се възползва от това си право и не подписа ценовото 
предложение.

- Комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Старт инженеринг“ АД и оповести ценовото му 
предложение.

Трима членове от комисията подписаха гърба на ценовото предложение на участника.

Комисията предложи на присъстващия представител на „ Аква Автоматика“ ООД, г-н Иван Симеонов, да подпише гърба 
на ценовото предложение. Г-н Иван Симеонов не се възползва от това си право и не подписа ценовото предложение.

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

След приключване на откритата част на заседанието, комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи 
се в плик „Предлагани ценови параметри” на участниците, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, 
поставени от възложителя.

Участникът „Аква Автоматика“ ООД е представил ценово предложение - попълнени Ценови таблици 1, 2, 3 и 4, 
съобразно изискванията на Възложителя.

Предложените от участника цени по подлежащите на оценка показатели, са както следва:

Участник Показател Ц1 Показател Ц2 Показател ЦЗ Показател Ц4
„ АкваАвтоматика“ 
ООД

782.40 148.00 34.00 1 211 293.90

Участникът „Старт Инженеринг“ АД е представил ценово предложение - попълнени Ценови таблици 1, 2, 3 и 4, 
съобразно изискванията на Възложителя.

Предложените от участника цени по подлежащите на оценка показатели, са както следва:

Участник Показател Ц1 Показател Ц2 Показател ЦЗ Показател Ц4
„Старт Инженеринг“ 
АД

908.00 750.00 40.00 1 515 966.26
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Комисията предлага да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за „Разширение и 
сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД“ със 
следния участник:

„Аква Автоматика“ ООД, ЕИК 131163990, адрес за кореспонденция: гр. София 1680
район р-н Красно село, Ястребец No 20, вх. А, ет. партер, ап. офис А2, представлявано от ИВАН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ- 
Управител.

Работата на комисията приключи на 2019г. с подписване на настоящия протокол.
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След посочените по-горе действия и констатации, Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на всеки от 
участниците, съобразно методиката за оценка, описана в документацията за участие, както следва:

Участник Показател
Ш

Показател Ц2 Показател ЦЗ Показател Ц4 ЦОбща=Ц1+Ц2+ЦЗ+Ц4

„Аква Автоматика“ 
ООД

ЗОт. 10т. 10т. 50.т ЮОт.

„Старт
Инженеринг“ АД

25.85т. 1.97т. 8.5т. 39.95 76.47т.

Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито оферти 
отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП, както следва:

1. „Аква Автоматика“ ООД, ЕИК 131163990, адрес за кореспонденция: гр. София 1680
район р-н Красно село, Ястребец No 20, вх. А, ет. партер, ап. офис А2, представлявано от ИВАН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ- 
Управител.

2. Старт Инженеринг“ АД, ЕИК 030217255, адрес за кореспонденция: гр. София 1220, район р-н Сердика,ул. Локомотив 
No 3, представлявано от ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ-Изпълнителен Директор и Представляващ и СТОИЛ КОЛЕВ 
СТОИЛОВ-Председател на СД и Представляващ
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