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На 01.10.2019 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед № СН-241/01.10.2019 г. назначена от
възложителя комисия в състав:
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се събра, във връзка с публично състезание, процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с идентификационен номер на 
възложителя ТТ001862 с предмет „Извършване на геодезически услуги на обекти на „Софийска вода" АД", открита с 
Решение СН-212/05.09.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 05.09.2019 г. под номер 
00435-2019-0062, да отвори представените оферти, да оповести съдържанието им и да провери наличието на отделен запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри" 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.
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На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти присъстваха следните представители на участници:
1. Марин Кюркчиев - управител на Геософ ЕООД
2. Димитър Димитров - управител на „Алказар дизайн" ООД
3. Маргарита Лампри - пълномощник на „ГБС - Имоти" АД

Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което 
членовете й подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и 
преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

№ 1 2
Дата и час на подаване: 30.09.2019 г., 13:28 ч. 30.09.2019 г., 14:26 ч.

Наименование на участника: „АЛКАЗАР ДИЗАЙН" ООД, 
ЕИК 121506888

„ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД, 
ЕИК 112580576

Адрес за кореспонденция: 1618 София, ул. Рачка № 38, ап. 13 1680 София, бул. Гоце Делчев, №55
Тел.: 02/ 8558965; 0884881782 02/ 8182555; 034/ 405555
Факс: - 02/ 8182556
E-mail: alkazar desiqn@abv.bq info@zenitgeo.com

Представляван от: Димитър Огнянов Димитров - Управител 
Александър Йорданов Киров - Управител Вангелия Грозданова Кирова - Управител

Адрес на управление: 1618 София, ул. Рачка № 38, ап. 13 4400 Пазарджик, бул. България № 4
№ 3 4

Дата и час на подаване: 30.09.2019 г., 14:59 ч. 30.09.2019 г., 15:17 ч.

Наименование на участника: „ГЕОСОФ" ЕООД, 
ЕИК 131405720

„Корект Инженеринг" ДЗЗД, 
с партньори:

1. „ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД 
ЕИК 200425291

2. „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
ЕИК 200140506

Адрес за кореспонденция: 1303 София, ул. Пиротска № 87 1517 София, бул. Ботевградско шосе № 247, 
офис 2501

Тел.: 02/442 44 90; 0888740217 02/ 8603225
Факс: - 02/ 8603225
E-mail: qeosof@abv.ba Geoexpert_2018@abv.bg
Представляван от: Марин Колев Кюркчиев - Управител Елена Светославова Соколова - Управител
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Адрес на управление: 1303 София, ул. Пиротска № 87 1517 София, бул. Ботевградско шосе № 247, 
офис 2501

№ 5 6
Дата и час на подаване: 30.09.2019 г., 15:38 ч. 30.09.2019 г., 15:44 ч.

Наименование на участника:
„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД, 
ЕИК 200701882

„Трансконсулт-22" ООД, 
ЕИК 130608148

Адрес за кореспонденция: 1113 София, ул. Коста Лулчев, №20 1606 София, ул. Дамян Груев № 10-12, офис 
10

Тел.: 02/ 8072600 02/ 9523676
Факс: 02/ 9719596 02/ 8053996
E-mail: office i'sweco.bi officeio'transconsultq roup.com

Представляван от: Димитър Христов Попов - Изпълнителен 
директор

Венелина Русева Борисова - Управител 
Павел Николаев Петков - Управител

Адрес на управление: 1113 София, ул. Коста Лулчев, №20 1606 София, ул. Даме Груев № 15
N9 7

Дата и час на подаване: 30.09.2019 г., 16:01 ч.

Наименование на участника: „ГБС - Имоти" АД, 
ЕИК 175455333

Адрес за кореспонденция: 1619 София, ул. Дамяница № 3-5
Тел.: 02/ 9151720
Факс: 02/9151741
E-mail: q bs-imoti® qbs-bg.com

Представляван от:

Бисер Младенов Христов - Изпълнителен 
директор
Албена Георгиева Ангелова - Председател 
на Управителния съвет

Адрес на управление: 1619 София, ул. Дамяница № 3-5

При спазване на съответните изисквания, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона 
за обществените поръчки (ППЗОП), комисията извърши следните действия:

1. „АЛКАЗАР ДИЗАЙН" ООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха

/
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техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите 
представители на други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.

2. „ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите
представители на други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.

3. „ГЕОСОФ" ЕООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите
представители на други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.

4. „Корект Инженеринг" ДЗЗД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите
представители на други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.

5. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите
представители на други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.

6. „Трансконсулт-22" ООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите
представители на други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.

7. „ГБС - Имоти" АД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите
представители на други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.
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След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 01.10.2019., комисията разгледа по същество подадените документи по чл. 39, ал. 2 
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. „АЛКАЗАР ДИЗАЙН" ООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, 
комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

2. „ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, 
комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

3. „ГЕОСОФ" ЕООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, 
комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

4. „Корект Инженеринг" ДЗЗД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, 
комисията констатира следното:

4.1. Не е представен документ за създаване на обединение, съгласно т. 18.3. от Инструкции към участниците:
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената 
поръчка:
a) правата и задълженията на участниците в обединението;
b) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
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с) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и 
трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в 
обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.
С оглед описаното, комисията предоставя на участника „Корект Инженеринг” ДЗЗД възможност да отстрани 
констатираната в офертата му липса на информация, като представи документ за създаване на обединение, 
съгласно т. 18.3. от Инструкции към участниците.

4.2. На електронен носител са представени три броя ЕЕДОП - на „Корект Инженеринг" ДЗЗД, „ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД, 
партньор в обединението и на „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, партньор в обединението.

4.3. „Корект Инженеринг” ДЗЗД:
4.3.1. В представения ЕЕДОП, Част III Основания за изключване, Раздел Б Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпрос „Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с 
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата 
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?" е посочен отговор „не", но 
не е посочена изискващата се при наличието на такъв отговор информация в следващото поле на ЕЕДОП, както и не са 
представени доказателства, че участникът е предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 
56 от ЗОП, както е посочено в т. 18.2 от Документацията за участие.

4.3.2. В представения ЕЕДОП, Част III Основания за изключване, Раздел В Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпрос „Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е 
виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на 
основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без 
забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е 
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, 
да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено 
влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?" е посочен отговор „не", но 
участникът не е представил доказателства, че е предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност, съгласно 
чл. 56 от ЗОП, както е посочено в т. 18.2 от Документацията за участие.

4.3.3. В Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил Ивайло Николаев 
Радев, за който е декларирал, че е вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, 
както и че притежава валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия", но не е 
декларирал, че същият е член на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), съгласно изискванията на възложителя,
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посочени в т. 17.3.1. от Инструкции към участниците. Комисията извърши служебна проверка в Регистъра на КИГ и 
установи, че Ивайло Николаев Радев не е вписан като член на КИГ.
С оглед описаното, комисията предоставя на „Корект Инженеринг" ДЗЗД, партньор в обединението, 
възможност да отстрани констатираните несъответствия и липса на информация, като представи нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

4.4. „ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД -  партньор в обединението:
4.4.1. В представения ЕЕДОП, в Част III, Раздел Г, графа „Специфични национални основания за изключване" е деклариран 

отговор „Не", като в същото време са изброени и специфичните национални основания за изключване по т.16.5. от 
Инструкции към участниците. След преглед на същите комисията установи, че от така декларираните основания липсват:

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т.
6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
С оглед описаното, комисията предоставя на „ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД, партньор в обединението, 
възможност да отстрани констатираните несъответствия и липса на информация, като представи нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

4.5. „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД -  партньор в обединението:
4.5.1. Представеният на електронен носител ЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис на задължените лица по 

чл. 40 от ППЗОП. Предвид разпоредбата на чл.67, ал.4 от ЗОП, в сила от 01.04.2018г., и съгласно изискванията на 
възложителя, посочени в т. 18.1. от Документацията за участие, ЕЕДОП следва да бъде подаден в електронен вид и той 
да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.
С оглед описаното, комисията предоставя възможност на „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД да отстрани 
посоченото по-горе несъответствие като представи ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен 
на подходящ оптичен носител.

4.5.2. В представения ЕЕДОП, Част III Основания за изключване, Раздел Б Основания, свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпрос „Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с 
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата 
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?" е посочен отговор „не", но 
не е посочена изискващата се при наличието на такъв отговор информация в следващото поле на ЕЕДОП, както и не са 
представени доказателства, че участникът е предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 
56 от ЗОП, както е посочено в т. 18.2 от Документацията за участие.

4.5.3. В представения ЕЕДОП, Част III Основания за изключване, Раздел В Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпрос „Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е
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виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на 
основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без 
забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е 
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, 
да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено 
влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?" е посочен отговор „не", но 
участникът не е представил доказателства, че е предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност, съгласно 
чл. 56 от ЗОП, както е посочено в т. 18.2 от Документацията за участие.

4.5.4. В Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил Ивайло Николаев 
Радев, за който е декларирал, че е вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, 
както и че притежава валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия", но не е 
декларирал, че същият е член на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), съгласно изискванията на възложителя, 
посочени в т. 17.3.1. от Инструкции към участниците. Комисията извърши служебна проверка в Регистъра на КИГ и 
установи, че Ивайло Николаев Радев не е вписан като член на КИГ.
С оглед описаното, комисията предоставя на „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, партньор в обединението, 
възможност да отстрани констатираните несъответствия и липса на информация, като представи нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

5. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, 
комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

6. „Трансконсулт-22'' ООД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, 
комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

7. „ГБС - Имоти" АД
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в
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обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, 
комисията установи, че информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.9 и 11 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, 
могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертите за участие. Участниците могат да предоставят нова 
информация, да допълнят или да пояснят представената информация.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и7 и чл. 55, ал. 1, т.5 ЗОП, новият 
ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Допълнителните документи се подават в посочения срок съгласно изискването в документацията за участие: Всички действия на 
възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация се извършва чрез факс, пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с 
електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или чрез 
комбинация от тези средства.
В случай, че документите се подават в Деловодството на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, 
ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, участникът следва да има предвид, че работното време на Деловодството е от 08:00 часа до 
16:30 часа всеки работен ден.
След изтичане на срока за подаване на допълнителните документи Комисията на закрито заседание ще пристъпи към 
разглеждането им.

Работата на Комисията завърши на . . ^ : подписване на настоящия протокол.
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