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ДОКЛАД
От работа на комисията, назначена със заповед с номер СН-11/13.01.2020 г. за разглеждане на подадените оферти за участие в 
открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001846 и предмет „Сервизно обслужване на товарни автомобили 
марка Мерцедес и Ман", открита с Решение СН-330/06.12.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление Ш 
948017 в РОП на 09.12.2019 г., под номер 00435-2019-0092,

Уважаеми г-н Тренев,
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. „Силвър Стар Ритейл" ЕАД - за Обособена позиция 1.
2. „МВБ Трак енд Бъс България" АД - за Обособена позиция 2.

Съобразно посоченото в Протокол №1 комисията е изискала от участника „Силвър Стар Ритейл" ЕАД да отстрани констатираните в 
офертата му несъответствия в представения от участника ЕЕДОП.
Протокол №1 е неразделна част от настоящия доклад.
II. В Протокол №2 са описани действията на комисията по разглеждане на допълнително представените от участника 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 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Протокол №2 е неразделна част от настоящия доклад.
III. В Протокол №3 са описани действията на комисията по отваряне и преглед на ценовите предложения, извършената оценка и 

класиране на участниците, чиито 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. Обособена позиция 1:
1.1. „Силвър Стар Ритейл" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, ул. „Резбарска" №5, представлявано от Ролф- 

Юрген Заерле -  Член на съвета на директорите и Изпълнителен директор и Светлана Стоянова - Пълномощник.
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2. Обособена позиция 2:
2.1. „МВБ Трак енд Бъс България" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1331, бул. „Сливница" №425, представлявано 

от Владислав Велков -  Изпълнителен директор и Светослав Кръстев -  член на Съвета на директорите.
Комисията е предложила на възложителя да подпише договори с участниците класирани на първо място -  за съответната обособена
позиция, както следва:
1. Обособена позиция 1 -  Сервизно обслужване на товарни автомобили, марка Мерцедес - „Силвър Стар Ритейл" ЕАД, със седалище 

и адрес на управление: гр. София 1510, ул. „Резбарска" №5, представлявано от Ролф-Юрген Заерле -  Член на съвета на 
директорите и Изпълнителен директор и Светлана Стоянова - Пълномощник.

2. Обособена позиция 2 -  Сервизно обслужване на товарен автомобил, марка Ман - „МВБ Трак енд Бъс България" АД, със седалище 
и адрес на управление: гр. София 1331, бул. „Сливница" №425, представлявано от Владислав Велков -  Изпълнителен директор 
и Светослав Кръстев -  член на Съвета на директорите.

Протокол №3 е неразделна част от настоящия доклад.
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 заедно с протоколите от работата на комисията.

Утвърдил доклада

зпълнителен директор


