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П Р О Т О К О Л  №1
На 09.01.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-6/09.01.2020г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
и
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.
и резервни членове:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001884 и предмет „Доставка, 
гаранционна и извънгаранционна поддръжка на системи за видеонабдюдение на канали и водопровод“, открита с Решение СН- 
325/05.12.2019г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 05.12.2019г. под номер 00435-2019-0089, с 
предмет разделен на следните обособени позиции: първа обособена познцня - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 
2 броя преносима система за видеозаснемане на водопроводи, канали и тръби с диаметър от 080 до 0300 с ръчно водене на камерата“, втора 
обособена позиция - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брой телескопична камера за бърза инспекция на 
канали с диаметър на обследвания канал -  от 200 до 1500 мм“ и трета обособена позиция -  „Доставка, гаранционна и извънгаранционна 
поддръжка на 1 брой роботизирана количка“, да отвори представените 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.

Г комисия
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На публичното заседание на комисията на 09.01.2020г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъства 
- Упълномощен представител на фирма „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД.

Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.

Комисията по чл.103, ал. 1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.б 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: 19.12.2019г., 13:02ч. 06.01.2020г., 12:58ч.

Участник - фирма: „КМТ Сервиз“ ЕООД,
ЕИК 203173447

„СИМАК 2018“ ЕООД,
ЕИК 205097642

Обособена позиция 1 и 3 2
Тел.: 0888781788 0888964140
Факс: 02/946 1983 не е посочен
Имейл: kmt. servicebg@gmail. com simac.zari@gmail.com
Представлявана от: Брайко Динчов Дублеков - Управител Петър Запрянов Манчев - Управител

Адрес иа управление: гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. Средна гора 
№ 89, ет. 1, an. 1 гр. Пловдив 4003, р-н Северен, бул. Васил Левски №107

№ 3
Дата и час иа подаване: 08.01.2020г., 15:44ч.

Участник - фирма: „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД,
ЕИК 131433890

Обособена позиция 1 и 3
Тел.: 02/976 7100
Факс: 02/976 7111
Имейл: construction@euromarket. bg

Представлявана от: Димитър Петров Илчев -  Изпълнителен директор 
Боряна Георгиева Радева -  Председател на СД

Адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, ул. Андрей Ляпчев 
№ 51

1. „КМТ Сервиз“ ЕООД - участва за първа обособена позиция - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 2 броя 
преносима система за видеозаснемане на водопроводи, канали и тръби с диаметър от 080 до 0300 с ръчно водене на камерата“ и трета 
обособена позиция -  „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брой роботизирана количка“.
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Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. Трима членове на комисията 
подписаха гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващият 
представител на „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД да подпише гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови 
параметри“, който се възползва от това си право.

2. „СИМАК 2018“ ЕООД -  участва за втора обособена позиция - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брой 
телескопична камера за бърза инспекция на канали с диаметър на обследвания канал -  от 200 до 1500 мм“.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответната обособена позиция. Трима членове на комисията 
подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващият 
представител на „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД да подпише гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови 
параметри“, който се възползва от това си право.

3. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД- участва за първа обособена позицня - „Доставка, гаранционна и извънгаранционна 
поддръжка на 2 броя преносима система за видеозаснемане на водопроводи, канали и тръби с диаметър от 080 до 0300 с ръчно водене на 
камерата“ и трета обособена позиция -  „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 1 брой роботизирана количка“.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. Трима членове на комисията 
подписаха гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“.

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

Комисията установи, че има подадени оферти за всички обособени позиции.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 09.01.2020г. 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.

1. „КМТ Сервиз“ ЕООД - След прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи 
следното:

1.1. Участникът е представил образец на ЕЕДОП за обособените позиции за които участва, електронно подписан от Брайко 
Дублеков в качеството му на Управител и представляващ „КМТ Сервиз“ ЕООД. При направена проверка за валидността на електронния 
подпис резултатът от валидиране показа, че подписаното съдържание не съответства на документа, като вероятно документът е различен 
или е променян след поставяне на подписа.

С оглед опасаното, участникът следва в срок от 5 работни дни да отстрани констатираните несъответствия, съобразно 
инструкциите/изискванията към участниците, посочени в края на този протокол.
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2. „СИМАК 2018“ ЕООД - След прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи 
следното:

2.1. Участникът е представил образец на ЕЕДОП за обособената позиция за които участва, електронно подписан от Петър Манчев в 
качеството му на Управител и представляващ „СИМАК 2018“ ЕООД. В Раздел Б от ЕЕДОП: Информация за представителите на
икономическия оператор, комисията констатира, че липсва попълнена информация.

2.2. В представения електронно подписан образец на ЕЕДОП, в Раздел Г от ЕЕДОП: Други основания за изключване, които 
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, в 
Специфични национални основания за изключване -  „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, 
които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, комисията констатира, че 
участникът е посочил „ДА“, в графа: „В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки:“, комисията констатира, че участникът е посочил „НЕ“.

Съгласно т. 15.5 от инструкциите към участниците от документацията, при липса на обстоятелства, свързани с националните 
основания за отстраняване Участникът следва да маркира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за 
изключване“ отговор „не“, който се отнася за всички обстоятелства. От така посочения отговор комисията не може да направи обоснован 
извод, че за участникът не са налице „Специфични национални основания за изключване“. В случай че са налице „Специфични 
национални основания за изключване“, лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за 
надеждност.

2.3. В представения електронно подписан образец на ЕЕДОП, съгласно т. 16.3.1. от инструкциите към участниците от 
документацията, участникът следва да декларира: „За съответната обособена позиция - Участникът да е изпълнил доставки с 
предмет, идентичен яли сходен с предмета на съответната обособена позиция от обществената поръчка за последните три 
години, считано от крайната дата за подаване на офертите. Под „сходен“ следва да се разбира доставка на камери за 
инспекция на канализация или водопровод“, като информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически 
и професионални способности, т. 1 б) от ЕЕДОП. Комисията констатира, че за обособената позиция за която участва Участникът не е 
описал/декларирал списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка в съответствие с 
посоченото изискване.

С оглед описаното, участникът следва в срок от 5 работни дни да отстрани констатираните несъответствия, съобразно 
инструкциите/изискванията към участниците, посочени в края на този протокол.

3. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД - 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.
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Инструкции/изисквания към участниците в процедурата:

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 и 7 и чл.55, ал. 1, т.5 от ЗОП, новият 
ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 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 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 с подписване на настоящия протокол.

Л
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