
В приложения документ е заличена информация на основание 
Закона за защита на личните данни

Софийска вода

- Q  veouA РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ

Днес, след като съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за обществени поръчки (ППЗОП) приех протоколите от работата на комисията 
назначена по чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и правилата 
определени в ППЗОП, във връзка с процедура по ЗОП-договаряне с предварителна покана 
за участие с номер ТТ001566 и предмет „Здравно застраховане и 
животозастраховане", открита с Решение ДР-644/22.11.2016 г. на Възложителя 
„Софийска вода" АД, публикувани на 24.11.2016 г. заедно с обявление в преписка на РОП 
на АОП под номер 00435-2016-0085, с предмет разделен на обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Здравно застраховане; Обособена позиция 2: Рисково 
животозастраховане, включително и задължителна застраховка Трудова злополука 
(прекратена), на обща прогнозна стойност на поръчката 750 000.00 лв. без ДДС (с 
включени стойности за опции), в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска 
вода" АД, ЕИК 130175000, на основание с чл.22, ал.1, т.4 от ЗОП във вр. с чл.55, ал.1 от 
ППЗОП, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. С оглед констатациите на комисията в протоколи №1 и №2 с резултатите от 
предварителния подбор, на основание чл.54, ал.1, т.5, буква б) от ЗОП отстранявам от 
участие в процедурата кандидата Европейска Здравноосигурителна Каса ЗАД за 
Обособена позиция 1: Здравно застраховане, поради следните мотиви:

След предоставената му възможност да отстрани констатираните в Протокол №1 от 
работата на комисията несъответствия в заявлението му за участие, кандидатът- 
Европейска Здравноосигурителна Каса ЗАД:

1. Не е отстранил установеното несъответствие в протокол №1, свързано с липсата на 
изискания в т.19.2 от Инструкциите към кандидатите документ: „Информация 
относно правно-организационната форма, под която кандидатът осъществява 
дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 
и чл.55, ал.З от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, 
или длъжностите, които заемат; Информацията се подписва от законния 
представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице. Задължените 
лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП са лицата, които 
представляват кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и 
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи и са посочени в чл.40 от ППЗОП. В 
случай че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, информацията се 
представя за всеки от участниците в него. Информацията се представя и за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката - когато е приложимо."

При прегледа на представените от кандидата в законовия срок допълнителни документи, 
комисията е установила, че изисканият документ в т.19.2 от Инструкциите към 
кандидатите отново липсва.

Комисията е установила, че в допълнителните документи кандидатът е представил 
удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, съобразно което лицата, 
представляващи дружеството са Марияна Велкова и Йордан Христов, а членове на съвета 
на директорите са: Йордан Христов, Марияна Велкова и Теохар Теохаров. Посочената в 
предходното изречение информация е констатирана от комисията и в протокол №1 от 
работата й, където е посочено, че кандидатът е представил извадка от Търговския 
регистър към Агенция по вписванията.
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2. Не е представен ЕЕДОП, подписан от Теохар Теохаров в качеството му на член на 
съвета на директорите, съгласно чл.41, ал.1 във вр. с чл.40, ал.1, т.2 във връзка с 
ал.2, т.4 от същия член от ППЗОП.

Представеният от кандидата нов образец на ЕЕДОП е подписан само от лицата Марияна 
Велкова и Йордан Христов.

С оглед констатациите по-горе и текстове, посочени от комисията в протокол №1: 
„съобразно изискване в т. 19.1.1.1 от инструкциите, образецът-ЕЕДОП следва да бъде 
подписан от задължените лица, посочени в чл.40 от ППЗОП, които да са посочени в 
документа по т.19.2."

и

„съгласно чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки 
(ППЗОП) „лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З ЗОП са: 1. лицата, които представляват 
участника или кандидата; 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи 
на участника или кандидата; 3. други лица със статут, който им позволява да влияят 
пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи".

II. Да бъдат поканени да представят първоначална оферта, съответно да участват в 
преговори по настоящата процедура, кандидатите, чиито заявления за участие за 
Обособена позиция 1: Здравно застраховане съдържат всички изискуеми документи, 
отговарящи на изискванията на Възложителя и на ЗОП:

1. Застрахователна компания Надежда АД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1700, район Лозенец, ж.к. Витоша, ВЕЦ-Симеоново №999, 
представлявано от Виктор Серов-председател на Съвета на директорите.

2. Застрахователно дружество ОЗОК Ине АД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Атанас Далчев, между 
блок 93 и блок 96, представлявано от Александър Личев и Румен Димитров - 
Изпълнителни директори.

3. Фи Хелт Застраховане АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, 
район Студентски, ул. Проф. Александър Фол №2, вх. Б, представлявано от Никола 
Бакалов-Изпълнителен директор и Цветомира Карапчанска-Прокурист.

III. На основание чл.55, ал.2 от ППЗОП, до избраните кандидати едновременно да бъде 
изпратена покана за представяне на първоначална оферта в 3-дневен срок от изтичане 
на срока за обжалване на настоящото решение, в случай че не е обжалвано, или в 
същия срок в случай, че е обжалвано, но не е направено искане за налагане на 
временна мярка, или от влизане в сила на определение, с което е отхвърлено искането 
за налагане на временна мярка, в случай, че настоящото решение е обжалвано.

IV. В деня на изпращане на поканата по горната точка към избраните кандидати, поканата 
да бъде публикувана в електронната преписка в Профила на купувача: 
http://www.sofivskavoda.bQ/about/Dublic commission 33.aspx.

V. На посочения по-горе линк в деня на изпращане на настоящето решение към 
кандидатите в процедурата да се публикуват протоколите от работата на комисията.

VI. Настоящото решение да бъде изпратено до кандидатите в срок от 3 дни от издаването 
му.

VII. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията 
в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.6 от ЗОП от датата на получаване, съобразно 
чл.43, ал.2 от ЗОП.

Изпълнителен директор: ....[.
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