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ПРОТОКОЛ №1
На 07.10.2019 година в 15:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-252/07.10.2019 г. комисия в състав:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: _ _____ ,________ i Старши специалист Снабдяване и членове:
2. в -  Мениджър „Третиране и обезводняване на утайки -техническо лице
3. Мениджър "Технологичен отдел" -техническо лице
4. Зрисконсулт Правен отдел,
5. - Счетоводител подотчетни лица, основен член - „Финансова дирекция"; 

и резервни членове:

6. Старши бизнес анализатор" - „Финансова дирекция";резервен член
7. Директор Е и П
8. ам. Директор „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води"
9. < Директор Логистика и трансформации
10. | - Мениджър Правен отдел;
11. сконсулт;
12. ' Зрисконсулт
13.. зисконсулт
14. Старши специалист „Снабдяване";
15. ; ши специалист „Снабдяване";
16.1 - Старши специалист „Снабдяване";
17. специалист „Снабдяване";
18. ши специалист „Снабдяване";
19. гарши специалист „Снабдяване";
20. j 'тарши специалист „Снабдяване";
21. : а -  Мениджър „Снабдяване";

се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) Т001881 „Доставка на 
пеногасител (антипенител)", открита с Решение СН-220/11.09.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП 
на 11.09.2019 г. под номер 00435-2019-0066, да отвори представените оферти, да оповести съдържанието им, да провери наличието на 
отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояния и критериите за подбор, поставени от възложителя.

На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участниците или техни 
упълномощели представители, както и представители на средств^ТгГзд масово осведомяване.
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Процедура ТТ001881

Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, от ал. 8 - 10 и 13, във връзка с 
чл.97, ал. 2 от ППЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на 
ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта за участие в процедурата, съгласно регистъра, в който са описани 

офертите при подаването им и протокола чл.48, ал.б от ППЗОП.

№ 1 2

Дата и час на подаване: на 02.10.2019 г. в 09:38 часа на 04.10.2019 г. в 10:20 часа

Участник-фирма:
„Розахим" АД „Актуал Индъстрис" ООД

ЕИК 104058105 ЕИК 115655895

Адрес за кореспонденция:
5100, Община Велико Търново, гр. Горна 4003, Област Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе"
Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 57 №6

Тел.: 0618/60842, 0898386117 032/906000

Факс: не е посочен 032/961779

Имейл: Emil. karabashki@gmail. com info@actual-industries.com

Представлявана от (съгласно 
Търговски регистър към Агенция

Мария Христова Енева -Представляващ и 
Управител

Росен Бойчев Горелов -Управител,

по вписванията): Недка Димова Горелова - Управител

Седалище и адрес на 5100, Община Велико Търново, гр. Горна 4003, Област Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе"
управление: Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 57 №6
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Процедура ТТ001881

№ 3

Дата и час на подаване: на 04.10.2019 г. в 12:28 часа

Участник-фирма:
„Брентаг България" ЕООД

ЕИК 130648282

Адрес за кореспонденция: 1505, гр. София, бул. Ситняково №48, ет.10

Тел.: 0878124700

Факс: 02/879 32 70

Имейл: petya.yosifova@brenntag.bg

Представлявана от
(съгласно Търговски регистър 
към Агенция по вписванията):

Ирина Юриева Толумска- Николова- Управител 
Илия Илиев Гергинов - Управител

Седалище и адрес на 
управление:

1505, гр. София, бул. Ситняково №48, ет.10

1. Участник „Розахим" 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" , след което Комисията извърши 
действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".

2. Участник „Актуал Индъстрис" 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", след което Комисията 
извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".
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Процедура ТТ001881

3. Участник „Брентаг България" 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", след което Комисията 
извърши действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 07.10.2019 г. членовете на комисията разгледаха 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.

4. Относно участник „Розахим" АД - след прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника в офертата му, 
комисията установи следните липси и несъответствия, включително спрямо изискванията на възложителя:

Представения от участника „Розахим" АД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП) е подписан с електронен подпис от 
Мария Христова Енева - Управител и Представляващ.

Съгласно т. 18.1.1.1. от Инструкциите към участниците от Документацията за участие: Попълненият ЕЕДОП трябва да бъде подписан с 
квалифициран електронен подпис на задълженото/ите лице/а по чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП (чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), с посочване на име и 
качеството на лицето (лицата), кое/ито го подписва/т.

Задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП са: лицата, които представляват участника или кандидата и членовете на неговите 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 
които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му.

След справка в Търговския регистър комисията констатира, че задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП са Мария Христова Енева 
Управител и представляващ, Иво Кирилов Цанев и Емил Божидаров Карабашки-членове на съвета на директорите.

Представеният от участника „Розахим" АД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП) не е подписан от всички задължени 
лица по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП.

Съгласно т. 18.1.1.6. от Инструкциите към участниците от Документацията за участие: Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от 
едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да 
се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
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С оглед описаното, комисията предоставя на участника „Розахим" АД възможност да отстрани констатираните в офертата му липси 
и/или несъответствия.

5. Относно участник „Актуал Индъстрис" ООД - след прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника в офертата 
му, комисията установи следните липси и несъответствия, включително спрямо изискванията на възложителя:

Представения от участника „Актуал Индъстрис" ООД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП) е подписан с електронен 
подпис от Росен Бойчев Горелов - Управител.

Съгласно т. 18.1.1.1. от Инструкциите към участниците от Документацията за участие: Попълненият ЕЕДОП трябва да бъде подписан с 
квалифициран електронен подпис на задълженото/ите лице/а по чл. 54, ал.2 и ал.З от 30П (чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), с посочване на име и 
качеството на лицето (лицата), кое/ито го подписва/т.

Задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП са: лицата, които представляват участника или кандидата и членовете на неговите 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 
които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му.

След справка в Търговския регистър комисията констатира, че задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП са Росен Бойчев Горелов и 
Недка Димова Горелова- Управители.

Представеният от участника „Актуал Индъстрис" ООД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП) не е подписан от всички 
задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП.

Съгласно т. 18.1.1.6. от Инструкциите към участниците от Документацията за участие: Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от 
едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да 
се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

С оглед описаното, комисията предоставя на участника „Актуал Индъстрис" ООД възможност да отстрани констатираните в 
офертата му липси и/или несъответствия.

5. Относно участник „Брентаг България" ЕООД - след прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, комисията констатира, че е налице 
съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
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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 
участници, 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.

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, с електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис 
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 2019 год. с подписване на настоящия протокол.
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