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ТТ001893

" С о ф и й с к а  в о д а "  А Д ,  С о ф и я  
П Р О Т О К О Л  №1

На 04.11.2019 година, в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-288/04.11.2019 г. комисия в състав:

[иректор Логистика и трансформации,

занспорт",
1тел "Дълготрайни активи",

Снабдяване",

«то р ,
анализатор, 
авен" отдел,

набдяване", 
набдяване", 
лист „Снабдяване", 
лист „Снабдяване",
„Снабдяване", 
иалист „Снабдяване", 
лист „Снабдяване", 
ст „Снабдяване", 
абдяване",

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001893 и предмет „Доставка и 
поддръжка на нови самосвали", открита с Решение СН-251/07.10.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление 
Ю 937257 в РОП на 07.10.2019 г., под номер 00435-2019-0075, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация СН-261/11.10.2019 г., да отвори представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в опаковките с 
офертите, в съответствие с изискванията на ЗОП.

Стр. 1



ТТ001893

Комисията, назначена от Възложителя, след получаване на списъка на участниците подали оферти за участие в процедурата, както и 
протокол по чл. 48, ал. б от ППЗОП и след като членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 9 и 
13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им:

№ 1 2
Дата и час на подаване: 01.11.2019 г., 11:12 ч. 01.11.2019 г., 16:02 ч.
Участник-фирма: „Волво Груп България" ЕООД, ЕИК 131157196 „МВБ Трак енд Бъс България" АД, ЕИК 202377190
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1331, бул. "Сливница" №630 гр. София 1331, бул. „Сливница" №425

Тел.: 02 9753255,0888635287 0893344658
Факс: Не е посочен Не е посочен
И-мейл: ре!ег.а1ехапс1гоу ̂ гепаиНЧгискз.сот уе55еИпа.51"|1:егеуаЙ>туЬ.Ьа

Представлявана от: Прокоп Прокопов и Карин Йохансон -  Управители Владислав Велков -  Изпълнителен директор и 
Светослав Кръстев -  член на Съвета на директорите

Адрес на управление: гр. София 1331, бул. "Сливница" №630 гр. София 1331, бул. „Сливница" №425

На откритото заседание на комисията присъства следните представители от страна на участниците - \ -  упълномощен
представител на участника „МВБ Трак енд Бъс България" АД.

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. „Волво Груп България" ЕООД:

1.1. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";

1.2. трима от членовете й, както и представителя от страна на участниците, подписаха техническото предложение;
1.3. трима от членовете й, както и представителя от страна на участниците, подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри".

2. „МВБ Трак енд Бъс България" АД:

2.1. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";

2.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение;
2.3. трима от членовете й подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
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С това, публичната част от заседанието на комисията, приключи.

На поредица от закрити заседания, считано от 04.11.2019 г., комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
опаковките с офертите и констатира следното:

1. „Волво Груп България" ЕООД - след преглед на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията 
установи следното:

1.1. При проверка на представения в офертата външен носител на информация - флаш памет, с цифрово подписан ЕЕДОП, 
комисията констатира наличие на попълнени Таблица Сервизно обслужване и Таблица Ценово предложение (по образец) от 
Раздел Б: "Цени и данни" на документацията за участие - електронен носител във формат Ехсе1, с предложени цени, записани 
на посочения по-горе външен носител на информация - флаш памет.

Съобразно посоченото и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от 
участие в процедурата, тъй като той е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне.

2. „МВБ Трак енд Бъс България" АД - представените документи съответстват на изискванията към личното състояние на участника и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

След извършване на описаните по-горе действия комисията разгледа техническото предложение на участника, който отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

1. „МВБ Трак енд Бъс България" АД -  представеното от участника техническо предложение съдържа изисканите в т. 16.5. -  16.14 
вкл., от документацията за участие документи, които съответстват на предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на 4.1.:.4.4. л4:944. г. от Л.Ог еО часа за отваряне и оповестяване на ценовото
предложение на участника в процедурата „МВБ Трак енд Бъс България" АД.

Участниците ще бъдат информирани за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения, чрез публикуване на съобщение в 
преписката на процедурата, в раздел „Профил на купувача" на Възложителя - уууууу.5ойу5кауос]а.Ь ;

Работата на Комисията приключи на М М . Л Ж $ с с подписване на настоящия Протокол.
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