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П Р О Т О К О Л  №1

На 30.08.2016 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-474/30.08.2016 г. комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Колев- Старши мениджър "Транспорт",

и основни членове:

2/ Елена Петрова- Юрисконсулт,
3 /  Иво Здравков - Транспортен координатор,
4/ Екатерина Друмева -  Старши бизнес анализатор,
5/ Вера Кръстева- Старши специалист "Снабдяване",

и резервни членове:

1/ Борислав Апостолов -  GPS Координатор,
2/ Златка Димитрова -  Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство",
3/ Маргарита Лазарова - Мениджър „Правен" отдел,
4/ Тонка Чолакова - Ю рисконсулт,
5/ Петър Гаджев - Ю рисконсулт,
6/ Анна Коновалова-Михалева-Юрисконсулт,
7/ Хари Павлов-Д иректор  „Логистика и доставки",
8/ Христо Зангов -  Старши специалист „Снабдяване",
9/ Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване",
10/ Радостина Стефанова - Старши специалист "Снабдяване",
11/ Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
12/ Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване",
13/ Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
14/ Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
15/ Мира Тенева-координатор „Снабдяване",
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се събра във връзка с процедура на публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001544 и предмет 
„Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес", открита с Решение ДР-451 от дата 05.08.2016 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на АОП 05.08.2016 г. под номер 00435-2016-0057, да отвори 
представената оферта, да оповести съдържанието й, да провери наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри", 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 за отваряне на представената оферта няма присъстващи представители на участниците.

Членовете на комисията, назначена от Възложителя, в съставЛ Добрин Колев- Старши мениджър "Транспорт", Елена Петрова- 
Юрисконсулт, Иво Здравков - Транспортен координатор, Екатерина Друмева -  Старши бизнес анализатор и Вера Кръстева- Старши 
специалист "Снабдяване", подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.
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Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, пристъпи към отваряне на подадената оферта за участие в процедурата, съгласно регистъра, в 
който е описана офертата при подаването й и протокола чл.48, ал.6 от ППЗОП:

№ 1
Дата и час на подаване: на 29.08.2016 г. в 14:47 часа
Участник-фирма: Балкан Стар Ритейл ООД

Адрес за кореспонденция: гр. София 1510, ул. „Резбарска" №5

Тел.: 02/4082809; 0888353422
Факс: Не е посочен
Имейл: Ljubom ir.vakov@ balkanstar.com

Представлявана от: Христо Димитров и Кирил Илиев-управители, представляващи 
дружеството заедно и поотделно

Седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район Подуяне, ул. „Резбарска" №5

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на „Балкан Стар Ритейл" ООД, оповести 
съдържанието й и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", след което Комисията 
извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и гърба на плик „Предлагани ценови параметри".

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 30.08.2016 г. комисията разгледа по същество подадените документи по чл.39, ал.2 
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

След прегледа на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, комисията установи следните несъответствия в критериите за 
подбор от офертата на участника -„Балкан  Стар Ритейл" ООД:

Съгласно т.18.3 Технически и професионални способности от инструкциите и т .18.3.1. Изискване: Участникът д а  е изпълнил доставки  
и услуги идентични или сходни с тези на поръчката за  последните три години от датата на подаване на офертата. Под „ сходни  
доставки/услуги", следва да  се разбира сервизно обслужване на товарни автомобили от категорията на автомобилите, предмет на 
настоящата процедура.

Доказване: В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т.1 буква б) от ЕЕДОП, Участникът 
декларира изпълнените доста вки/услу ги за изискания период, като посочва в списъка описание, стойности, дати и получатели.

Общата стойност на изпълнените доставки/услуги от участника за изискания 3-годишен период следва да  бъде минимум 49 000 лв. 
без ДДС.

Освен списъка, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т.1 буква б) от ЕЕДОП, 
Участникът описва/декларира доказателствата за извършените доставки/услуги еднакви или сходни с предмета на обществената
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поръчка, посочени в списъка, които ще представи на възложителя преди сключване на договора, в случай че бъде избран за  
изпълнител.

1. Комисията констатира, че участникът е представил попълнен образец ЕЕДОП съгласно т.19.1 от инструкциите, в който е посочил 
списък съдържащ 6 реда с описание, суми, дати и получатели.

Две от посочените изпълнени доставки/услуги са договори, сключени със Софийска вода АД, за които комисията извърши служебна 
проверка на декларираната информация.

Комисията установи, че участникът е посочил прогнозните стойности, на които са сключени договорите, а не съгласно цитираното 
изискване в т.18.3.1. -стойността на изпълнените доставки/услуги за посочения период. Декларираните стойности за цитираните по- 
горе договори са съответно: 52 000 лв. и 49 000 лв., но платените суми за реално изпълнени доставки/услуги са, както следва: 18 
352.16 лв. и 34 645.71 лв.

2. Съгласно същото изискване, участникът следва да декларира/опише доказателствата за извършените доставки/услуги, посочени в 
списъка, и които ще представи преди сключване на договора, в случай че бъде избран за изпълнител. Комисията установи, че 
исканата информация липсва.

A. Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП  във вр. с чл.104 ал.4 от ЗОП: Когато комисията установи липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние 
или критериите за подбор, ги посочва в протокол и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Участниците могат да предоставят нова 
информация, да допълнят или да пояснят представената информация.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП, новият 
ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

B. Като допълнение към гореописаното съгласно чл.67, ал.5  от ЗО П  „Възложителят може да  изисква от участниците по всяко време 
да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата".

С оглед на това, комисията изисква от участника в допълнителните документи да представи доказателствата (оригинал или 
заверено от участника копие) за извършените доставки/услуги, които да опише в новия ЕЕДОП.

C. Допълнителните документи се подават в посочения срок съгласно изискването в документацията за участие: Всички действия на 
възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът нй информация се извършва чрез факс, пощенска или друга куриерска
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услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна поща, с електронен подпис съгласно изискванията 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, участникът следва да има предвид, че работното време на Деловодството е от 08:00 часа до 16:30 
часа всеки работен ден.

След изтичане на срока за подаване на допълнителните документи Комисията на закрито заседание ще пристъпи към разглеждане 
на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.

Работата на Комисията завърши на подписване на настоящия протокол.
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