
ДОКЛАД
От работата на комисия, назначена със Заповед СН-282/24.10.2019г. 

във връзка с провеждането на обществена поръчка с номер ТТ001861 и предмет 
„Доставка на тръби и фасонни части от сферичен чугун за питейна вода“,

открита с Решение номер СН-229/17.09.2019г.

Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна своята работа на 24.10.2019 година в 10:00 ч. в следния 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“ 

и
ЧЛЕНОВЕ:

2. Станимир Ангелов - Началник отдел „Концесиониране и концесионен 
контрол“ при Столична община;

3. Димитър Василев - Мениджър „Строителен контрол“;
4. Елена Петрова - Юрисконсулт;
5. Златка Димитрова - Мениджър „Регулаторно счетоводство“ 

и резервни членове:

6. Радостина Христова - Мениджър „Управление на договори по капиталови 
проекти“;

7. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел“;
8. Петя Иванова - Юрисконсулт;
9. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
10. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
11. Звезделина Борисова - Мениджър „Снабдяване“;
12. Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване“;
13. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“;
14. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
15. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
17. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
18. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
19. Даниела Панчева - Координатор „Снабдяване“;
20. Ивайло Колев -  Главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен 

контрол“ при Столична община;
21. Светла Захариева - Главен експерт в отдел „Концесиониране и 

концесионен контрол“ при Столична община.
II. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на 
комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, 
ал.9 и 13 от ППЗОП. (приложени към доклада).
III. Комисията получи от Председателя следните оферти, придружени от 
Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

1. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД.
2. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
3. „Индустриал Сервиз Инженеринг“ ЕООД.
4. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД.

IV. Получените оферти бяха отворени на публично заседание, като работата на 
комисията е отразена в Протокол № 1/24.10.2019г. и Протокол № 2 l£i$.Q.O.. J№.<W 
При отваряне на офертите комисията констатира следните несъответствие в две 
от тях:
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1. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД - При оповестяване на документите от 
офертата, Комисията установи, че техническото предложение е непълно и липсват 
документите изискани в т. 16.6 и 16.7 от инструкциите към участниците. С оглед 
на описаното в Протокол № 1 Комисията не разгледа получения ЕЕДОП и съгласно 
чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на 
участника. В протокол №2 от работата си, Комисията предлага на Възложителя, 
участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, 
буква „а“ от ЗОП.

2. „Индустриал Сервиз Инженеринг“ ЕООД - При оповестяване на 
документите от офертата, Комисията установи, че техническото предложение е 
непълно и липсват документите изискани в т. 16.6 и 16.7 от инструкциите към 
участниците. С оглед на описаното в Протокол №1 Комисията не разгледа 
получения ЕЕДОП и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, не отвори плик „Предлагани 
ценови параметри“ на участника. В протокол №2 от работата си, Комисията 
предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата 
на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.
V. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на останалите участници и установи 
следното:

1. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД - Участникът е представил изискуемите от 
възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в 
обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и 
същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - Участникът е представил изискуемите от 
възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в 
обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и 
същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
VI. В резултат на описаното и съгласно Протокол №1 (приложение към доклада), 
комисията взе следните решения:

1. Да разгледа техническото предложение на участника „Ейч Ти Ай 
България“ ЕООД.

2. Да разгледа техническото предложение на участника „Васил Василев 
КВС-3“ ЕООД.

VII. Комисията прегледа техническите предложения на участниците, както 
следва (и съгласно приложен Протокол №1):

1. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в 
Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - При прегледа на представеното от 
Участника техническо предложение Комисията констатира неяснота относно 
конкретният производител на предлаганите продукти, предмет на процедурата. 
Във връзка с изискването по т. 16.6. от инструкциите и на основание чл. 104, ал.5 
от ЗОП, Комисията с писмо изиска от Участника да представи разяснение по 
заявените от него данни. Участникът не представи исканото разяснение. С оглед 
на описаното в Протокол №1 и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не 
отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на Участника. В Протокол №2 от 
работата си, Комисията предлага на Възложителя, Участникът да бъде отстранен 
от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

VIII. Комисията насрочи публично заседание на 29.05.2020г. от 13:00 часа, да 
отвори и оповести ценовото предложение на Участника, чийто документи 
отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, посочени в документацията 
за участие.
IX. Работата на комисията по отварянето на ценовото предложение и оценката 
му е отразена в Протокол №2 (приложен към доклада).
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X. На база извършената оценка, комисията класира единственият участник, 
чиято оферта за участие отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на 
ЗОП, като оценката на офертата е отразена в Протокол №2 (приложение към 
доклада) и съобразно посоченото в него, класирането е както следва:

1. „Ейч Ти Ай България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. 
Казичене 1532, ул. „3-ти март“ №22, ет. 2, представлявано от Красимир Петров 
Стоянов и Хорст Колин в качеството им на Управители.

Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договор за „Доставка на 
тръби и фасонни части от сферичен чугун за питейна вода“ с „Ейч Ти Ай 
България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казичене 1532, ул. „3- 
ти март“ №22, ет. 2, представлявано от Красимир Петров Стоянов и Хорст Колин 
в качеството им на Управители.

Комисията предлага на Възложителя, Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ 
ГРУП“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, 
т.2, буква „а“ от ЗОП.

Комисията предлага на Възложителя, Участникът „Индустриал Сервиз 
Инженеринг“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание 
чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Комисията предлага на Възложителя, Участникът „Васил Василев КВС-3“ 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, 
буква „а“ от ЗОП.

XI. Приложения:
1. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП
2. Протокол № 1
3. Протокол № 2

Подписи на членовете на комисията:

Станимир Ангелов 

Димитър Василев - .... 

Тонка Чолакова - .. 

Златка Димитрова 

Николета Тричкова - .,

Утвърдил:

Дата: М , 6 £ Ж Ш
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