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ДОКЛАД

От работа на комисията, назначена със заповед с номер СН-70/02.04.2019 г. за разглеждане на подадените оферти за участие в 
открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001786 и предмет „Доставка на многослойни тръби от РЕНЮ за 
открито полагане без пясъчно легло", открита с Решение СН-39/25.02.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано 
обявление ГО 896648 в РОП на 28.02.2019 г., под номер 00435-2019-0014,

Уважаеми г-н

В изпълнение на цитираната по-горе заповед, комисията за разглеждане на офертите за участие в процедурата проведе редица от 
заседания, както следва:

I. В Протокол №1 са описани действията на комисията по получаване, отваряне на представените оферти, оповестяване 
съдържанието им, проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" и преглед на 
документите по чл, 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Участниците подали оферти за участие в процедурата са следните:

1. „НБИ Консорциум" ООД.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД.

3. „Ейч Ти Ай България" ЕООД.

Съобразно посоченото в Протокол №1 комисията е изискала от тримата участници да отстранят констатираните в офертите им 
несъответствия.

Протокол №1 е неразделна част от настоящия доклад.

II. В Протокол №2 са описани действията на комисията по разглеждане на допълнително представените от участниците на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени като 
непълнота или несъответствие в протокол №1 от работата на комисията, както и преглед на техническите предложения на 
участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и кретериите за подбор.

Съобразно констатациите в Протокол №2, както и на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, Комисията не разглежда техническото 
предложение на участника „НБИ Консорциум" ООД и предлага на Възложителя на основание чл. 54, ал.1, т.5, буква б), предл. II от 
ЗОП Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като участникът не е предоставил изискваща се информация, 
свързана с изпълнението на критериите за подбор - участникът не е представил в законовия срок допълнителни документи, изискани в 
Протокол №1, изпратен след прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Предвид посоченото Комисията не може да установи 
дали участникът съответства на изискванията за лично състояние и критериите за подбор посочени в Документацията за участие в 
процедурата.

Протокол №2 е неразделна част от настоящия доклад.
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III. В Протокол №3 са описани действията на комисията по отваряне и преглед на ценовите предложения, извършената оценка и 
класиране на участниците, чийто документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на 
възложителя - посочени в документацията за участие.

Съобразно посоченото в протокол №3, класирането на участниците е, както следва:

1. „Ейч Ти Ай България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1532, с. Казичене, ул. „Трети март" №22, ет.2, 
представлявано от Красимир Стоянов - Управител.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ж.к. „Стрелбище", ул. 
„Мила Родина" №26, ет. 1, представлявано от Стефан Минков - Управител.

Комисията предлага на възложителя да подпише договор с участника, класиран на първо място „Ейч Ти Ай България" ЕООД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1532, с. Казичене, ул. „Трети март" №22, ет.2, представлявано от Красимир Стоянов - 
Управител.

Протокол №3 е неразделна част от настоящия доклал.

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, подписан от комисията и предаден за 
утвърждаване на възложителя на заешго с протоколите от работата на комисията.

Утвърдил до

Дата: 9  П


