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П Р О ТО К ОЛ  №2
На 06.02.2020 година в 10:30 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-2/07.01.2020 г. комисия в 

състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Кристина Донева -  Старши специалист Снабдяване“ 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2. Светлозар Вичев -  Мениджър екип „Видеозаснемане“ - техническо лице;
3. Нели Гурова - Мениджър „Обследване на големи колектори“; - техническо лице
4. Тонка Чолакова -  Юрисконсулт „Правен отдел“;
5. Катя Въртийска -  Счетоводител „Възнаграждения на персонала“; 
и резервни членове:
6. Петя Маринова -  Супервайзор „Финансово счетоводство“
7. Мария Ширлетова -  Мениджър „Управление и контрол на договори“;
8. Маргарита Лазарова -  Мениджър „Правен отдел“
9. Звезделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване“
10. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
11. Елена Петрова - Юрисконсулт;
12. Петя Иванова - Юрисконсулт;
13. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
14. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“
15. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване“;
16. Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване“;
17. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
18. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване“;
19. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“,

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001886 и 
предмет „Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни 
части и консумативи" разделена на 5 обособени позиции, открита с Решение СН-334/12.12.2019 г. на Възложителя 
„Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 12.12.2019 г. под номер 00435-2019-0093, да разгледа представените 
допълнителни документи в съответствие с чл.54, ал. 11 от ППЗОП. .
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Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 29.01.2020 г. комисията изпрати Протокол №1 на участниците в процедурата в деня на 
публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на сайта на Възложителя - 
www.sofivskavoda.bL’

В законоустановения срок за представяне, посочен в Протокол №1 за отстраняване на несъответствията по документите 
съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП, доказващи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, допълнителни документи е представил участникът „СИМАК 2018“ ЕООД,. На закрито заседание на 
06.02.2020 г. в 10:30 часа комисията, извърши преглед на документите и направи следните констатации:

1. „СИМАК 2018“ ЕООД -  Участникът е представил в законоустановения срок изисканите от Комисията допълнителни 
документи, съдържащи нов ЕЕДОП с който отстранява констатираните несъответствия в Протокол №1., с което комисията 
счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на Възложителя и на ЗОП.

На същото закрито заседание, 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. „КМТ СЕРВИЗ“ ЕООД -  Обособена позиция 5 -  Участникът е представил изисканите в чл. 16.5 от Инструкциите към 
участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за 
обществена поръчка.

2. „СИМАК 2018“ ЕООД -  Обособени позиции 1, 2, 3 и 4 -  Участникът е представил изисканите в чл. 16.5 от 
Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за обществена поръчка.

След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 12.02.2020 г. от 11:30 ч., на което да 
отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, чиито технически предложения отговарят на 
изискванията на възложителя:

1. „КМТ СЕРВИЗ“ ЕООД -  Обособена позиция 5
2. „СИМАК 2018“ ЕООД -  Обособени позиции 1, 2, 3 и 4

В тази връзка на 06.02.2020 г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на 
сайта на Възложителя - www.sofivskavoda.bg. съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик „Предлагани ценови 
параметри“.

На публичното заседание на Комисията на 12.02.2020 г. от 11:30 часа за отваряне на ценовите предложения не 
присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „КМТ СЕРВИЗ“ ЕООД по обособена позиция 5 и 
оповести ценовото предложение. Триьда членрае на комисията подписаха гърба на ценовото предложение.
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Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „СИМАК 2018“ ЕООД по обособени позиции 1,2, 
3 и 4 и оповести ценовите предложения. Трима членове на комисията подписаха гърба на ценовите предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията на свое закрито заседание, разгледа съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника „КМТ СЕРВИЗ“ ЕООД и констатира следното:
Участникът не е попълнил всички клетки в ценовата таблица. Съгласно т. 16.6.3. от документацията за обществена поръчка, 
всички празни клетки в Ценовите таблици, трябва да бъдат попълнени. В случай че има непопълнени клетки, ценовото 
предложение не подлежи на оценка.
С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да отстрани Участникът „КМТ СЕРВИЗ“ ЕООД на основание 
чл. 107, т.5 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне.

Комисията, разгледа съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции 1, 2, 3 и 4 от офертата 
на „СИМАК 2018“ ЕООД и констатира следното:
Участникът не е подписал ценовите таблици. Съгласно т. 16.6.1. от документацията за обществена поръчка, Участникът 
трябва да попълни и подпише Ценовите таблици, съгласно изискванията на документацията за участие.
С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да отстрани Участникът „СИМАК 2018“ ЕООД на основание 
чл. 107, т.5 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне.

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата „Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на 
камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи“ и за петте обособени позиции на 
основание чл. 110 ал. 1 т. 2 от ЗОП защото всички оферти не отговарят на условията за представяне.

Работата на Комисията завърши на . . . ' . h . & A . d M Q . с подписване на настоящия протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, представляват цялостния и окончателен протокол от работата на Комисията 
за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава 
за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за обществените поръчки.
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