
Процедура ТТ001851

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 01.07.2020 г. от 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед СН-102/18.05.2020 г., на основание чл.104 от ЗОП и чл.54 -  61, от 
ППЗОП в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Звезделина Борисова -  Мениджър отдел Снабдяване
2. Борис Ангелов - Старши мениджър "Аварии и поддръжка";
3. Петя Иванова - Юрисконсулт 
и резервни членове:

1. Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
2. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
3. Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване";
4. Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
5. Елена Петкова - Старши специалист "Снабдяване";
6. Мариана Братованова - Старши специалист "Снабдяване";
7. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър „Правен отдел";
8. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
9. Елена Петрова - Юрисконсулт;
10. Анелия Петрова -  Юрисконсулт
11. Станимир Ангелов - началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол"
12. Ивайло Колев -  главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол"
13. Калина Игнатова -  Старши бизнес анализатор;
14. Кристина Донева - Старши специалист "Снабдяване"

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) ТТ001851 с предмет „Доставка на скална маса за обект 
Военна рампа", открита с Решение СН-46/10.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление с ID 964064 в РОП на
13.03.2020 г. и номер на обявление в ОВ на ЕС 2020/S 052-124577 от 13.03.2020 г. Уникален идентификационен номер 00435-2019-0013, решение 
за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с ID971943, и номер на обявление в ОВ на ЕС 2020/S 075-178817 от
16.04.2020 г., да разгледа представените допълнителни документи за отстраняване на констатираните от комисията в Протокол №1 несъответствия 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В рамките на определения срок, на 29.06.2020 г., участникът „Ва и Бо-М” ООД, представи допълнителни документи във връзка с констатирани 
несъответствия по отношение на изисквания към личното състояние и критериите за подбор.
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Процедура ТТ001851

Комисията отвори плика с допълнителни документи на участника „Ва и Бо-М" ООД и установи, че участникът е представил ЕЕДОП на 
хартиен носител, подписан от Валентин Асенов Мирчев и Борислав Верчов Спирев, както и оптичен носител (CD), съдържаш валидно подписан с 
електронни подписи от двамата управители еЕЕДОП.

Комисията констатира, че участникът „Ва и Бо-М" ООД е отстранил констатираните в протокол 1, несъответствия с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор.

На поредица закрити заседание, считано от 02.07.2020 г., комисията прегледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.З, 
т.1 от ППЗОП.

1. Комисията прегледа представеното от „ДЛВ-СИ" ООД техническо предложение, в съответствие с чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и констатира, 
че участникът е представил посочените в т.16.5. от Инструкциите към участниците, документи, които отговарят на изискванията на 
възложителя и на ЗОП.

2. Комисията прегледа представеното от „Ва и Бо-М" ООД техническо предложение, в съответствие с чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и констатира, 
че участникът е представил посочените в т.16.5. от Инструкциите към участниците, документи, които отговарят на изискванията на 
възложителя и на ЗОП.

3. Комисията прегледа представеното от „Дева Транс" ООД техническо предложение, в съответствие с чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и констатира, 
че участникът е представил посочените в т.16.5. от Инструкциите към участниците, документи, които отговарят на изискванията на 
възложителя и на ЗОП.

4. Комисията прегледа представеното от „Мико-Д" ООД техническо предложение, в съответствие с чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и констатира, 
че съгласно изискванията на т. 16.5.2. и 16.5.3., участникът е представил:
- Рамков договор за продажба на материали с „Минерал 2000" ЕООД и Заверено копие на сертификат за производствен контрол на скалния 
материал по стандарт EN13242:2002+A1:2007 на материала, произведен от „Минерал 2000" ЕООД и
- Договор за продажба на скален материал с „Ейч Би Минералс" ООД и Заверено копие на сертификат за производствен контрол на скалния 
материал по стандарт Е1М13242:2002+А1:2007 на материала, произведен от „Ейч Би Минералс" ООД.
С писмо от 27.07.2020 г., на основание чл.104, ал. 5 от ЗОП с цел проверка на заявените данни, комисията изиска от участника „Мико-Д" 
ООД, разяснение относно концесионираната кариера за инертни материали, от която ще доставят скалната маса.
Съгласно изискванията на т. 16.5.3. от документацията за обществена поръчка, участниците следва да представят декларация от 
Участника, че има сключен договор с концесионирана кариера (трябва да е посочена конкретно) за инертни материали, от 
която ще доставя скалната маса.
На 28.07.2020 Участникът „Мико-Д" ООД изпрати отговор с който уточнява, че концесионираната кариера за инертни материали, от която 
ще доставя скалната маса е „Ейч Би Минералс" ООД.
Комисията констатира, че участникът е представил посочените в т.16.5. от Инструкциите към участниците, документи, които отговарят на 
изискванията на възложителя и на ЗОП.

Комисията взе решение да отвори и оповести документите, съдържащи се в плик Предлагани ценови параметри на участниците, чиито оферти 
отговарят на изискванията на Възложителя и ЗОП, на публично заседание на 21.08.2020 г. от 10:30 часа.

На 21.08.2020 г. в 10:30 ч., комисията се събра да отвори плик Предлагани ценови параметри, на участниците, чиито оферти 
отговарят на .изискванията на възложителя. п
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Процедура ТТ001851

Датата, часът и мястото за отваряне на плик „Предлаганите ценови параметри", беше обявено от комисията чрез публикуване на 
съобщение в профила на купувача на 18.08.2020 г.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", по реда на подаване на офертите:
1. Комисията отвори и оповести ценовото предложение на „Д/1В-СИ" ООД, ЕИК. Трима от членовете на комисията подписаха 

документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри".
2. Комисията отвори и оповести ценовото предложение на „Ва и Бо-М" ООД. Трима от членовете на комисията подписаха 

документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри".
3. Комисията отвори и оповести ценовото предложение на „Дева Транс" ООД. Трима от членовете на комисията подписаха 

документите, съдържащи с в плик „Предлагани ценови параметри".
4. Комисията отвори и оповести ценовото предложение на „Мико-Д" ООД. Трима от членовете на комисията подписаха 

документите, съдържащи с в плик „Предлагани ценови параметри".

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

На поредица закрити заседания, считано от 14 ч. на 21.08.2020 г., 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.

Комисията разгледа документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на „Д/1В-СИ" ООД и констатира, че 
участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията разгледа документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на „Ва и Бо-М" ООД и констатира, че 
участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията разгледа документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на „Дева Транс" ООД и констатира, че 
участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията разгледа документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" на „Мико-Д" ООД и констатира, че 
участникът е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията извърши проверка за наличие на основания по чл.72, ал.1 отЗОП за необичайно благоприятни оферти и установи, че 
предложението на „Дева транс" ООД е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия показател за оценка.

_________________________________ _ ________(LJL_________________________________________________________________________
Комисия:

Звезделина Ббрисова Борис Ангелов Еле+te Петрова 3

ZBorisova
Text Box
Заличена информация на основание чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Процедура ТТ001851

наименование на участника Ва и Бо-м ООД Дева транс ООД ДЛВ СИ ООД Мико Д ООД

цена оценявана стойност обща оценявана 
стойност

обща оценявана 
стойност

обща оценявана 
стойност

обща оценявана стойност - Y 14.44 9.99 12.60 13.84

средна цена на останалите - X 11.92 13.63 12.76 12.34

% разлика спрямо средната цена на 
останалите -21.19% 26.69% 1.23% -12.13%

С писмо с изх. № СВ-850 от 25.08.2020 г. комисията изиска от участника „Дева Транс" ООД подробна писмена обосновка за начина 
на образуване на ценовото му предложение.

В законоустановения срок, участникът „Дева Транс" ООД, представи своята писмена обосновка.

Комисията разгледа представената обосновка и и я прие на основание чл. 72, ал. 2, т.1 и т.2 от ЗОП, след като констатира, че 
са посочени обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на предоставяните услуги и избрани технически 
решения и изключително благоприятни условия за участника за предоставяне на услугата, а именно:

• Участникът е редуцирал броя смени до степен на ефективност
• Участникът притежава собствена техника, което улеснява дейността и намалява разходите за изпълнение
• Участникът има дългогодишни партньорски взаимоотношения „Холсим кариерни материали" АД, на база на които е получило 

голяма търговска отстъпка от стандартните цени на кариерата.
След посочените по-горе действия и констатации, Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, чиито 
оферти отговарят на изискванията на документацията за общестмвена поръчка, съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска 
цена", съобразно условията на документацията за обществена поръчка.
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О Ц Е Н К А

наименование на 
участника

„Ва и Бо-м" ООД „Дева транс" ООД „ДЛВ СИ" ООД „Мико Д" ООД

Точки 69.18 100 79.29 72.18

Участникът, получил най-висока крайна оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.
1-Въз основа на извършената оценка, Комисията докладва и предлага на Възложителя класиране на участниците, 
чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:
Първо място: „Дева транс" ООД, ЕИК: 131020201, с адрес на управление: град София 1517, ул."Майчина Слава" №1А, 
тел:02/9784211; 0888420856, e-mail: office@devatrans.bg, представлявано от Стефан Бориславов Божков и Борислав Хритов Божков
-  Управители
Второ място: „Д/1В СИ" ООД, ЕИК: 113561034, с адрес на управление: град Перник 2308, ул."Кралевски път" №1, тел:076671000; 
076690766q e-mail: office@dIv.ba, представлявано от Добромир Симеонов Цветанов-Управител
Трето място: „Мико-Д" ООД, ЕИК: 131569869, с адрес на управление гр. София 1324, р-н Люлин 7, ул. „Орион" №84, 
тел:02/9270814; 0887294951, e-mail: miko d@abv.bo. представлявано от Михаил Димитров Рибанчов и Николай Димитров Рибанчов
- Управители
Четвърто място: „Ва и Бо-М" ООД, ЕИК: 204002090, с адрес на управление гр. София 1324, р-н Люлин 7, ул. „Орион" №84, тел: 
0887660734; 0888885204; e-mail: office@vaibo-m.com, представлявяно от Валентин Асенов Мирчев и Борислав Верчов Спириев - 
Управители

II. Комисията предлага на Възложителя да подпише договор с предмет „Доставка на скална маса за обект Военна 
рампа", с класирания на първо място участник:

„Дева транс" ООД, ЕИК: 131020201, с адрес на управление: град София 1517, ул."Майчина Слава" №1А, представлявано от Стефан 
Бориславов Божков и Борислав Хритов Божков -  Управители

Приложения: Неразделна част от настоящия протокол на комисията е Протокол №1 от 24.06.2020 г. 
Работата на Комисията приключи на 2020 г. в ....ч. с подписване на настоящия Протокол.
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