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ПР ОТОКОЛ  №1
На 24.10.2019 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-282/24.10.2019г комисия в 

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 „Ре1улаторно 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 Поборииков - 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,

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001861 и предмет „Доставка 
на тръби и фасонни части от сферичен чугун за питейна вода“, открита с Решение СН-229/17.09.2019г. на Възложителя 
„Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 19.09.2019г. под номер 00435-2019-0068, да отвори представените
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оферти за участие, да оповести съдържанието им и да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

На публичното заседание на Комисията на 24.10.2019г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъстваха: 
Христо Христов -  упълномощен представител на „Ейч Ти Ай България“ ЕООД.

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете й 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за 
участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при подаването им.

№ 1 2

Дата и час на подаване: 23.10.2019г., 12:54ч. 23.10.2019г„ 14:42ч.

Участник - фирма:
„Ейч Тн Ай България“ ЕООД,

ЕИК 201849923
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД,

ЕИК 203310248
Тел.: 02/444 5011 02/905 5060
Факс: 02/820 3585 02/905 5070
Имейл: officj^hti-bulgaria.com officetfi excelor. bg

Представлявана от:
Красимир Петров Стоянов - Управител 
Хорст Колин - Управител Магдалена Георгиева Василева - Управител

Адрес на управление: с. Казичене 1532, ул. „3-ти март“ №22, ет. 2 гр. София 1415, р-н Витоша, Околовръстен път № 
36, ет. 3

№ 3 4

Дата и час на подаване: 23.10.2019г., 14:44ч. 23.10.2019г„ 15:59ч.

Участник - фнрма:
„Индустриал Сервиз Инженеринг“ ЕООД

ЕИК 175102753
„Васил Василев КВС-3“ ЕООД,

ЕИК 175020594
Тел.: 0893030494 02/885 3880
Факс: Не е посочен 02/887 9511
Имейл: office_iservice@m ail.bg info®kvs3. com
Представлявана от: Йордан Костадинов Маринов - Управител Васил Соколов Василев - Управител
Адрес на управление: гр. София 1343, ж.к. Люлин, бл. 22 вх. Б, ет. 2, ап.4 гр. София 1138, бул. „Цариградско шосе“ №164

1. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника и 
констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови 
параметри“.
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2. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на 
Участника и констатира, че същата съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 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. Трима членове на 
Комисията подписаха гърба на наличните документи от техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващият представител на „Ейч Ти Ай България“ ЕООД да подпише гърба на наличните 
документи от техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ и той се възползва от това си право.

С оглед на описаното Комисията няма да разгледа получения ЕЕДОП, съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 
Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри** на участника и ще предложи на Възложителя, 
Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а** от ЗОП.

3. „Индустриал Сервиз Инженеринг** ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на 
Участника и констатира, че същата съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 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. Трима членове на 
Комисията подписаха гърба на наличните документи от техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващият представител на „Ейч Ти Ай България“ ЕООД да подпише гърба на наличните 
документи от техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ и той се възползва от това си право.

С оглед на описаното Комисията няма да разгледа получения ЕЕДОП, съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 
Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри** на участника и ще предложи на Възложителя, 
Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а** от ЗОП.

4. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника и 
констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. Трима членове на Комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови 
параметри“.

Комисията предложи на присъстващият представител на „Ейч Ти Ай България“ ЕООД да подпише гърба на техническото 
предложение и плик „Предлагани ценови параметри“, но той не се възползва от това си право.

Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 24.10.2019г. Комисията разгледа по същество документите в офертите на 

Участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя и установи следното:
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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.

Комисията разгледа техническите предложения от офертите на допуснатите участници, чиито документи по чл.39, ал.2 от 
ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите на комисията са както следва:

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 и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не следва да отваря плик „Предлагани 
ценови параметри“ на Участника. Комисията ще предложи на Възложителя, Участникът да бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Съгласно описаните констатации, Комисията ще насрочи публично заседание за да отвори и оповести ценовото 
предложение на Участника „Ейч Ти Ай България“ ЕООД, чийто документи отговарят на изискванията на ЗОП и на 
възложителя, посочени в документацията за участие.

г. с подписване на настоящия Протокол.
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