
Процедура ТТ001865

ПРОТОКОЛ №3

Днес, 01 юли 2020г. от 14:00 часа, комисия, назначена със Заповед СН-3/07.01.2020 г., на основание чл. 103 от ЗОП в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Свилен Габровски -  Директор Логистика и доставки
2. Райко Цветанов- Ст. Мениджър“ Пречистване и обеззаразяване на питейна вода ̂ техническо лице
3. Цветан Гергов -  Супервайзър "Материали и реагенти за ПОПВ"
4. Светла Захариева -  главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол”
5. Маргарита Лазарова -  Мениджър Правен отдел; 

резервни членове:
6. Петя Маринова -  Супервайзър Финансово счетоводство - „Финансова дирекция“
7. Веселин Димитров -  Директор Е и П
8. Боян Лалев Супервайзър "Хлораторни станции";
9. Станислава Георгиева- Мениджър проекти „Бизнес развитие“
10. Станимир Ангелов -  началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол”
11. Ивайло Колев -  главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол” при Столична община
12. Анелия Петрова - Юрисконсулт
13. Елена Петрова - Юрисконсулт;
14. Тонка Чолакова -  Юрисконсулт
15. Петя Иванова -  Юрисконсулт
16. Марияна Братованова Старши специалист Снабдяване
17. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“ ;
18. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
19. Сергей Поборников -  Старши специалист „Снабдяване“;
20. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
21. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
22. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване“;
23. Звезделина Борисова- Мениджър „Снабдяване“;

се събра във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) 

№ТТ001865 с предмет „Доставка на течен хлор“, открита с Решение СН-315/25.11.2019 г. на Възложителя „Софийска вода“

АД, публикувано обявление в РОП на 25.11.2019 г. под номер 00435-2019-0086,
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На 22.06.2020 год. комисията е предоставила на Възложителя доклад от работата си, въз основа на протокол 1 и протокол 

2. След направена юридическа консултация и получено правно становище от Адвокатско съдружие Арсов, Начев, Ганева и 

във връзка с особеното мнение на член от комисията, в 10-дневен срок от получаването на доклада, Възложителят го е върнал 

на комисията, с оглед на това, че информацията в него не е достатъчна за вземане на решение за приключване на 

процедурата, С мотивирани писмени указания, на основание чл. 106, ал.З, т. 1 ЗОП, работата на комисията е върната на 

етап преглед за съответствие на участник в процедурата с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Възложителят е дал следните указания до назначената комисия:

Да установи доказателства за съответствие на участника „ Скорпио-46“ ЕООД с поставените критерии за подбор, посочени 

в т. 14.1.1. от Документацията за обществена поръчка.

На 01.07.2020 год. в 14,00 часа комисията се събра на заседание, за да се запознае с дадените писмени указания от 

Възложителя и да ги изпълни.

В изпълнение на писмени указания от Възложителя, издадени на основание чл. 106, ал.З, т.1 ЗОП, с които процедурата е 

върната с цел установяване на доказателства за съответствие на участника „Скорпио -  46“ ЕООД с поставените критерии 

за подбор в т. 14.1.1 от инструкциите в документацията за участие по обществената поръчка, и след като се запозна с правно 

становище, приложено към писмените указания, Комисията след поредица заседания установи следното:

Правната рамка на отношенията, свързани с предоставянето на пазара на биоцидни препрати е очертана с нормативни 

разпоредби както на националното право, така и на правото на Европейския съюз. По-конкретно, нормативните актове, 

които уреждат издаването и валидността на разрешенията за пускане на пазара на биоцидни препарати, са Законът за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Регламент (ЕС) № 528/2012 (Регламентът). 

Националното законодателство в ЗЗВВХС приема и разписва подробно мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 528/2012, 

който съгласно чл.97 от него, е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки, считано от
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По силата на чл. 89, § 2 от Регламента всяка държава -  членка може да продължи да прилага своята действаща система за 

предоставяне на даден биоцид на пазара или използването му до две години след датата на одобряване на последното от 

активните вещества на този биоцид, но без да се засягат разпоредбите на § 3 от същия член. Така, съгласно чл. 89, § 3 от 

Регламента, след решение за одобряване на определено активно вещество за конкретен продуктов тип държавите членки 

гарантират, че разрешенията за биоциди от този продуктов тип, съдържащи това активно вещество, се издават, изменят 

или отменят според случая в съответствие с Регламента в рамките на две години от датата на одобряване. За тази цел 

заявителите, които желаят да кандидатстват за разрешаване или за паралелно взаимно признаване на биоциди от този 

продуктов тип, които не съдържат друго активно вещество освен съществуващи активни вещества, подават заявление за 

разрешаване или паралелно взаимно признаване не по-късно от датата на одобряване на активното (ите) вещество (а). Когато 

биоцидите съдържат повече от едно активно вещество, заявленията се подават не по-късно от датата на одобряване на 

последното активно вещество за този продуктов тип.

Съгласно цитирания паргараф, когато не са постъпили едновременно заявления за разрешаване или за паралелно взаимно 

признаване:

а) 180 дни след датата на одобряване на активното (ите) вещество(а) биоцидът вече не се предоставя на пазара; както и

б) обезвреждането и употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължат до 365 дни след датата на 

одобряване на активното(ите) вещество(а).

На следващо място, следва да се посочи, че предметът на настоящата поръчка е доставка на течен хлор -  вещество от 

продуктов тип 5, а съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1275 на Комисията от 14 юли 2017 година за одобряване 

на активен хлор, получен от хлор, като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 5, 

активният хлор е одобрено активно вещество за продуктов тип 5 в съответствие с Регламент 528/2012 от 01 януари 2019г.
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В представения по процедурата ЕЕДОП участникът „Скорпио-46“ ЕООД е посочил, че отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в т. 14.1.1. от Документацията за обществена поръчка. Видно от изисканите от Комисията 

доказателства в хода на проведената процедура относно съответствието на участниците с изискванията на възложителя, 

участникът „Скорпио-46“ ЕООД е представил съществуващото си разрешение за пускане на пазара на биоцид -  течен хлор, 

както и разпечатка от системата на ЕСНА с информация за номерата на досието, подадено от Perret2008 от името на 

Химкомплекс СА -  производителя на течен хлор, за регистрация и признаване на биоцида на територията на България. 

Участникът „Скорпио-46“ ЕООД не е предоставил доказателство, че самото дружество, като лице, предоставящо на пазара 

биоцид, е подало заявление в срока по чл.89 § 3 от Регламента. Предвид този факт, съгласно разпоредбите на Регламента, 

участникът „Скорпио-46“ ЕООД има възможност да пуска биоцид на пазара за период не по-дълъг от 180 дни след датата 

на одобряване на активното вещество, като употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължи до 365 

дни след датата на одобряване на активното вещество. Предвид датата на одобрение на активното вещество -  01.01.2019г. 

към момента на подаване на оферти в настоящата процедура посочените срокове са изтекли, от което следва изводът, че 

участникът „Скорпио-46“ не може да предоставя на пазара биоцида течен хлор. Следва да се отбележи, че макар срокът от 

две години по чл.89 § 3 от Регламента, в рамките на който националният орган (Министърът на здравеопазването) следва да 

измени или отмени съществуващите разрешителни, да не е изтекъл, този факт не валидира липсата на основната 

предпоставка за предоставяне на пазара на биоцид -  течен хлор от участника „Скорпио-46“ ЕООД след изтичане на 

сроковете, посочени в букви а) и б) от чл.89 § 3 от Регламента, които срокове, както установи Комисията, са изтекли. С 

изтичането на тези срокове се преустановява възможността съответното лице да предоставя на пазара биоцид. С оглед 

изложеното, следва да се приеме, че от представените доказателства по реда на чл. 67, ал.5 вр. чл. 104, ал.5 от ЗОП в хода 

на процедурата се установява, че участникът „Скорпио-46“ ЕООД не може да се позовава на съществуващото разрешение 

за пускане на пазара на биоцид -  течен хлор, поради което не отговаря на изискванията на Възложителя.
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Въз основа на констатациите в настоящия протокол на комисията е установено, че участникът не отговаря на критерия за 

подбор, посочен в т. 14.1.1. от Документацията за обществена поръчка.

С оглед на това комисията предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т. 1, предл. 1 от ЗОП, да отстрани участника 

„Скорпио-46“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 4003, гр. Пловдив, ул. „Брезовска“ №42,ап.ЗО, представлявано от 

Георги Господинов Гогов -  Управител.

С оглед посоченото в настоящия протокол, комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито оферти за 
участие отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

На първо място: „КонтинВеСт“ ООД, със седалище и адрес на управление 1111, гр. София, ул. „Хубавка“ Nb 6, представлявано от 
Веско Стефанов Цветков -  Управител.

След извършване на горепосочените действия, комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител и да подпише 

договор за „Доставка на течен хлор“ с КонтинВеСт“ ООД, със седалище и адрес на управление 1111, гр. София, ул. „Хубавка“

№ 6, представлявано от Веско Стефанов Цветков -  Управител.

Работата на Комисията приключи на . •/./.•?&ЯЗ?.. с подписване на настоящия Протокол.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.
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