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" 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 19.05.2020 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-111/19.05.2020 г. комисия в състав:
■ Старши специалист "Снабдяване",

Техническа поддръжка на водомери",

одмяна на водомери",
Финансово счетоводство",
р "Управление на договори по капиталови проекти", 
р„Правен" отдел,

1Т,
1ител "Постъпления от клиенти",
Погистика и доставки",
:ър "Снабдяване", 
ст „Снабдяване",
1ециалист„Снабдяване",
1ециалист „Снабдяване",
1лист „Снабдяване", 
специалист „Снабдяване",

1ециалист „Снабдяване", 
щалист „Снабдяване", 
р „Снабдяване",

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001906 и предмет „Доставка на резбови 
спирателни кранове, обратни клапи и филтри", открита с Решение СН-68/30.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, 
публикувано обявление Ю 969320 в РОП на 02.04.2020 г., под номер 00435-2020-0020 да отвори представените оферти и да оповести 
документите, съдържащи се в Опаковките с офертите, в съответствие с изискванията на ЗОП.
Комисията, назначена от Възложителя, след получаване на списъка на участниците подали оферти за участие в процедурата и протокол 
по чл. 48 ал. б от ППЗОП, пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.
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№ 1 2
Дата и час на подаване: 18.05.2020 г., 11:10 ч. 18.05.2020 г., 13:51 ч.
Участник- фирма: „Индустриал партс " ООД, ЕИК 123544268 „Жози 2009 " ЕООД, ЕИК 200621870

Адрес за кореспонденция:
гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона" - 
сграда „Индустриал партс", п.к. 24 гр. София 1220, ул. "Илиянско шосе" №8

Тел.: 0431 68080 0896 683 517
Факс: 0431 68085 02/419 38 66
И-мейл: Ьа&тсю зЬпаГраг^з.сот гор®!Ю2|1:гас1е.Ьд; оШсе(й)ю2Н:гас1е.Ьа

Представлявана от:
Мирослав Нанев Марков -Управител, Христо 
Георгиев Илиев -Управител, Георги Иванов 
Георгиев -Управител

Георги Георгиев Георгиев - Управител

Адрес на управление:
гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона" - 
сграда „Индустриал партс", п.к. 24

гр. София 1111, ул. "Живко Николов" №29-31, 
ет. 4, ап. 15

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците -  Марияна Маринова -  
упълномощен представител на участника „Жози 2009 " ЕООД.
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. „Индустриал партс " ООД:
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 и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри".
2. „Жози 2009 " ЕООД:
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 и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
С това, публичната част от заседанието на комисията, приключи.
На поредица от закрити заседания, считано от 19.05.2020 г., комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
опаковките с офертите:
1. „Индустриал партс " ООД -  след преглед на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи 

следното:
1.1. Съгласно изискване, посочено в Инструкции към участниците на документацията за участие - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР -  изисквания

Стр. 2



ТТ001906

към участниците и посочване на информация относно съответствието с тях в ЕЕДОП, т. 15.3.2. от Технически и професионални 
способности „За стоките, с които участва в процедурата за обществена поръчка, участникът трябва да разполага с документи, 
съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България, а именно: с декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, 
когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на 
строителния продукт, придружена с валиден документ, въз основа на който е издадена, когато той не е обхванат от хармонизиран 
европейски стандарт или не е издадена ЕТО". Във връзка с описаният по-горе критерий за подбор, в представения от участника 
попълнен ЕЕДОП, е декларирал, както следва: „Сертификат „БУЛГАРКОНТРОЛА АД -  Сертификат №14 -  НСИСОССП-1127, от 
15.04.2013 г.", издаден от БУЛГАРКОНТРОЛА АД - нотифициран орган с идентификационен номер 1814 от Европейския регистър". 
Комисията констатира, че така описания сертификат не е издаден въз основа на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за 
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

С оглед на описаното, комисията предоставя на участника „Индустриал партс " ООД възможност да отстрани констатираните в офертата 
му несъответствия.
2. „Жози 2009 " ЕООД - представените документи съответстват на изискванията към личното състояние на участника и критериите за 

подбор, поставени от възложителя.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 
или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в 
протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола 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 оферти.
Допълнителните документи се подават в посочения срок съгласно изискването в документацията за участие: Обменът на информация се 
извършва чрез факс, пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна поща, като 
съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги, или чрез комбинация от тези средства.
След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно 
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
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.
Работата на Комисията приключи н а ...........  ......... с подписване на настоящия Протокол.
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