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П Р О Т О К О Л  №1

На 03.07.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода" АД, на основание заповед с номер СН-153/03.07.2020г. комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Елена Петкова -  Старши специалист Снабдяване" 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2. Борис Ангелов -  Старши мениджър „Аварии и поддръжка на мрежата"- техническо лице;
3. Анелия Петрова -  Юрисконсулт „Правен отдел"; 
и резервни членове:
1. Радостина Христова - Мениджър "Управление на договори по капиталови проекти"
2. Златка Димитрова - Мениджър "Регулаторно счетоводство"
3. Силвия Данаилова - Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство"
4. Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен отдел"
5. Петя Иванова - Юрисконсулт
6. Елена Петрова - Юрисконсулт
7. Тонка Чолакова - Юрисконсулт
8. Звезделина Борисова -  Мениджър „Снабдяване"
9. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване"
10. Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване"
11. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване"
12. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване"
13. Грета Събева - Старши специалист „Снабдяване"
14. Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване"
15. Илиана Горелска -  Координатор „Снабдяване"

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001934 и предмет 
„Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптери" открита с Решение СН-129 от дата 
09.06.2020 г на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 09.06.2020 г. под номер 00435-2020-0032, 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.
На публичното заседание на Комисията на 03.07.2020г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъства Мариана 
Ганчева - упълномощен представител на „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри" ЕООД.
Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете й подписаха 
декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 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.
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КОМИСИЯ

.....
Елена Петкова

/
зорис Ангелов

.........
Анелия Петрова
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№ 1 2
Дата и час на подаване: 01.07.2020Г., 09:45ч. 02.07.2020г., 16:17ч.

Участник - фирма: „ФУТУРА СИСТЕМС" АД, 
ЕИК 205305449

„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД
ЕИК 130923806

Тел.: 02/973 2409; 02/973 3752 02/958 1746; 02/958 1748
Факс: 02/421 1111 02/958 3022
Имейл: office@futurasys.bg office@aliaxis-ui.bg

Представлявана от: Мирослав Асенов Терзиев -  Изпълнителен 
директор

Стефан Милков Минков - Управител

Адрес на управление: гр. София 1528, ж.к. Дружба1, ул. „Неделчо 
Бончев" №2Б

гр. София 1408, ул. Мила Родина № 26

№ 3
Дата и час на подаване: 02.07.2020Г., 16:22ч.

Участник - фирма: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3" ЕООД 
ЕИК 175020594

Тел.: 02/885 3880
Факс: 02/887 9511
Имейл: info@kvs3.com
Представлявана от: Васил Соколов Василев - Управител
Адрес на управление: гр. София 1138, бул. „Цариградско шосе" №164

1. ФУТУРА СИСТЕМС" АД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести 
съдържанието и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри. Трима членове на 
комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри". Комисията предложи на 
присъстващият представител на „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри” ЕООД да подпише гърба на техническото предложение и 
плик „Предлагани ценови параметри", който се възползва от това си право.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на 
Участника, оповести съдържанието и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри. 
Трима членове на комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".

3. „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3" ЕООД - Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести 
съдържанието и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри. Трима членове на 
комисията подписаха гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри". Комисията предложи на 
присъстващият представител на „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри" ЕООД да подпише гърба на техническото предложение и 
плик „Предлагани ценови параметри", който се възползва от това си право.
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КОМИСИЯ

Елена Петкова Борис Ангелов Анелия Петрова
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След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
При работата извършена и описана по-горе резервният член на комисията Златка Димитрова замени основният член на комисията 
Анелия Петрова, поради невъзможност на посоченото лице да изпълни служебното си задължение при работата на комисията.

На поредица от закрити заседания, считано от 03.07.2020г. 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. „ФУТУРА СИСТЕМС" АД
След прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи следното:

Участникът е представил образец на ЕЕДОП, електронно подписан от Мирослав Асенов Терзиев -  Изпълнителен директор и Член 
на Съвета на директорите; Здравко Васков Портев -  Член на Съвета на директорите и Александър Атанасов Хаджийски -  Член 
на Съвета на директорите. След направена служебна проверка в Търговски регистър, Комисията установи промяна в състава на 
Съвета на директорите на „ФУТУРА СИСТЕМС" АД и дава възможност на Участника да представи актуален образец на ЕЕДОП, 
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.
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.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД - Комисията установи, че Участникът е представил изискуемите от 
възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от 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.
Участникът е представил образец на ЕЕДОП, електронно подписан от Стефан Милков Минков в качеството му на Управител на 
участника и от Райнхолд Майер в качеството му на Управител на участника и на едноличния собственик на капитала му. При 
направена проверка за валидността на електронните подписи резултатът от валидиране показа, че подписаното от Райнхолд 
Майер съдържание не съответства на документа, като вероятно документът е различен или е променян след поставяне на 
подписа.

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. „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3" ЕООД - Комисията установи, че Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по 
чл. 39, ал. 2 от 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.

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

КОМИСИЯ

Елена Петкова/
/

нгелов Англия Петрова
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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.

КОМИСИЯ

Елена Петкова
/

Борис Ангелов Анелелия Петрова
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