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

На 28.05.2020година, в 10:30 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-89/16.04.2020 г. комисия в състав:

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001921 и предмет „Извършване на 
ремонт на 1 бр. лентова филтър преса MASS ВР 2500", открита с Решение СН-89/16.04.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД,
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публикувано обявление в РОП на 16.04.2020 г., под номер 00435-2020-0025, 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, както и 
протокол по чл. 48, ал. 6 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: 27.05.2020 г., 10:32 ч. 27.05.2020 г., 10:47 ч.
Участник-фирма: „Георги Илиев Инженеринг" ЕООД, ЕИК203331630 „БГиК Стийл" ЕООД, ЕИК 204820193
Адрес за 
кореспонденция:

гр. София 1505, р-н Оборище,кв. Подуене, ул. 
"Драговица" №8 ет.З ап. 7

гр. Перник 2300 , ул. „Владайско Въстание" №1

Тел.: -------- - ---

И-мейл:
Представлявана от: ___~ j ~ • - • ~~i~_:_—:... ..... ....................................................

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители от страна на участниците.

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. „Георги Илиев Инженеринг" ЕООД:

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

1.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение;

2. „БГиК Стийл" ЕООД:

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

2.2. трима от членовете й подписаха техническото предложение;

С това, публичната част от заседанието на комисията, приключи.

На поредица от закрити заседания, считано от 28.05.2020 г., комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
опаковките с офертите и констатира следното:
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1. „Георги Илиев Инженеринг" ЕООД - след преглед на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията 
установи следното:

1.1. При проверка на представените документи в офертата, комисията констатира наличие на Ценова оферта с наличие на 
предложени цени, които не са в отделен запечатан плик. Също така Участникът не е представил и ЕЕДОП.

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. „БГиК Стийл" ЕООД - след преглед на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП представени от участника, комисията установи 
следното:

2.1. При проверка на представените документи в офертата, комисията констатира наличие на Ценова оферта с наличие на 
предложени цени, които не са в отделен запечатан плик. Също така Участникът не е представил и ЕЕДОП.

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.

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110 ал. 1 т. 2, предл. I от ЗОП, защото всички оферти 
не отговарят на условията за представяне.

Работата на Комисията приключи на . $ : . М:.Я. ... с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №1, представляватиЯялостнидт и окончателен протокол на Комисията по настоящата процедура за 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.

Утвърдил

L-»

Васил Борисов Тренев 
Изпълнителен директор

Дата: /Г.0&
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