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П Р О Т О К О Л  № 2
На, 03.01.2020 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-311/21.11.2019 г комисия в състав:

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001898 и предмет „Доставка на резервни части и 
консумативи за МПС", открита с Решение СН-283 от 28.10.2019 г. на Възложителя, публикувано обявление в РОП на 28.10.2019г. под номер на 
преписката 00435-2019-0080, да отвори представените на основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на липси, 
непълноти и несъответствия на информацията, включително нередности или фактйЧески грешки и несъответствия към личното състояние и 
критериите за подбор констатирани от комисията и описани в Протокол 1. Протоколът с|констатациите на комисията е изпратен до участниците на 
03.12.2019г.
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Заличените данни са на основание ЗЗЛД
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Комисията установи, че участникът „Пит Стоп Рейсинг" ООД е представил документи, включително допълнителна информация, в които са 
отстранени констатираните от комисията несъответствия.
Комисията изиска на основание чл. 104 ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.27 от Инструкциите към участниците и във връзка със 
заявени от „Пит Стоп Рейсинг" ООД данни в ЕЕДОП, да предоставите допълнителна информация и доказателства, като осигурите достъп до web 

базиран каталог, и дадете user name и парола, която да позволява пълен достъп на възложителя до данните в цитирания каталог. В представения 
ЕЕДОП участника е декларирал, че разполагате с web базиран кaтaлoг(www.avtobulgaria.bg) на резервните части и консумативи за марките 
автомобили, описани от Възложителя в ценовите таблици и че ще осигурите постоянен достъп на Възложителя до него. Каталогът трябва да 
съдържа, като минимум, следната информация: наименование на резервната част и консуматива, производител на резервната част и консуматива, 
схематично описание /където е приложимо/ на резервната част, наличност и цена.

„Пит Стоп Рейсинг" ООД представи изисканото, което комисията провери и установи, че отговаря на изискванията.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи от работата на комисията е установено, че участникът Пит Стоп Рейсинг" 
ООД е представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената 
поръчка и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и критерии за подбор.

Комисията установи, че участникът „Евро 07" АД е представил документи, включително допълнителна информация, в които са отстранени 
констатираните от комисията несъответствия.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи от работата на комисията е установено, че участникът „Евро 07" АД е 
представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка 
и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и критерии за подбор.

Комисията изиска на основание чл. 104 ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.27 от Инструкциите към участниците и във връзка със 
заявени от "Карина Ф" ООД данни в ЕВДОП, да предоставите допълнителна информация и доказателства, като осигурите достъп до web базиран 
каталог, и дадете user name и парола, която да позволява пълен достъп на възложителя до данните в цитирания каталог. В представения ЕЕДОП 
участника е декларирали , че разполагате с web базиран KaTanor(karinaauto.eu) на^везервните части и консумативи за марките автомобили,
описани от Възложителя в ценовите таблици и че ще осигурите постоянен достъп на Възложителя до него. Каталогът трябва да съдържа, като
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минимум, следната информация: наименование на резервната част и консуматива, производител на резервната част и консуматива, схематично 
описание /където е приложимо/ на резервната част, наличност и цена.

„Карина Ф" ООД не е представил достъп до web базиран KaTanor(karinaauto.eu) като твърди че каталога е достъпен за всички потребители в 
интернет пространството. Като посочва че в раздел „Леки и лекотоварни" Възложителя може да види марките автомобили, които са предмет на 
поръчката.
Комисията провери каталога и установи че отговаря на изискванията.
Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи от работата на комисията е установено, че участникът "Карина Ф" ООД е 
представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка 
и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и критерии за подбор.
Комисията разгледа документите от техническото предложение на участниците, чиито документи за личностното състояние и критериите за 
подбор отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП и констатира следното:

1. „Пит Стоп Рейсинг" ООД е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с 
изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

2. „Карина Ф" ООД е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията 
на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

3. „Евро 07" АД е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на 
Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на A M M O  г. о т ...... часа за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на
участниците в процедурата, чиито документи съответстват на изисквания към личното състояние, критериите за подбор и в частта на техническото 
предложение, а именно:

Участниците ще бъде информиран за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти, чрез публикуване на обява в раздел „Профил на 
купувача” на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

Работата на Комисията приключи на .tx5.xft4.2020 г. с подписване на настоящия Протокол.
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