
Протокол № 2 по процедура ТТ001910
" 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  №2

На, 13.07.2020 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-97/12.05.2020 г. и заповед СН - 
/ | ^ . QS.L0.l,0rKOMисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ Свилен Габровски - Директор „Логистика и доставки"! 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2/ Борис Ангелов - старши Мениджър АИП;
З/Огнян Тричков- мениджър ЕМП север; 
и резервни членове:
Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен Отдел";
Петя Иванова - Юрисконсулт;
Анна Коновалова - Юрисконсулт;
Анелия Петрова - Юрисконсулт;
Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
Елена Петрова-Юристконсулт;
Иван Къчев - Старши специалист „Снадбдяване";
Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
Кристина Донева - Старши специалист „Снабдяване";
Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване";
Николета Тричкова -Старши специалист „Снабдяване";
Анна Салапатийска - Старши специалист „Снабдяване"
Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договорите";
Веселин Димитров - Директор „ЕИП"
Калинка Игнатов -Супервайзър "Контрол на оперативните разходи";
Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор";
Светла Бенова - Контрольор "Управленско счетоводство"
Никола Неделчев - Старши мениджър „ЕМП";
се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001910 и предмет „Доставка на ръчни 
инструменти" Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 - "Доставка на водопроводни инструменти".
Обособена позиция 2 - „Доставка на шлосерски инструменти"
Обособена позиция 3 -„Доставка на електро инструменти"
Обособена позиция 4 - „Доставка на строителни инструменти"

I

Комисия:

Свиле/н Габровски с^ян Тричков Борис Ангелов
Стр. 1

Заличените данни са на основание ЗЗЛД и директива на ЕС



Протокол № 2 по процедура ТТ001910
, открита с СН-42/05.03.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 05.03.2020 г. решение за изменение СН- 
66/30.03.2020г. и решение за изменение СН-84/22.04.2020г под номер 00435-2020-0010, 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 
фактически 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 30.06.2020г.

В комисията беше направена замяна на председателя Иван Къчев който става резервен член с Свилен Габровски който го заменя.

Комисията установи, че участникът „Топ Елана" ООД 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 Топ Елана 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:

Обособена позиция 1 - "Доставка на водопроводни инструменти".

1. „Евромаркет БРД" 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. „Топ Елана" ООД не е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите НЕ са 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП поради следните мотиви:

2.1. Участника „Топ Елана" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за съответната обособена позиция /по 
образец/" като в колона производител е посочил NANJING ЕК METALWORK Co. LTD. Участника е представил оторизационно 
писмот от "Валерии СиМ Груп" АД за оторизиция на участника Топ Елана ООД да предлага, продава и разпространява на 
територията на България в качеството си на дилър следните продукти: AKFIX,BONDIT, DECOREX, PREMIUM, PREMIUMFIX, 
BULFLEX и HERLY. Съгласно изискванията на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участника следва да представи „17.6. 
Документ доказващ, че участникът е официален представител или дилър на предлаганите от него марки стоки за всяка 
обособена позиция, за която участва." Съгласно таблица технически предложение участника предлага продукти на NANJING 
ЕК METALWORK Co. LTD, които не фигурират в приложеното оторизационно писмо от Валерии СиМ Груп АД. Участника Топ 
Елана ООД не е представил доказателство, с което Валерии СиМ Груп АД има права да оторизира след, като той не е NANJING 
ЕК METALWORK Co. LTD.

Комисията предлага на Възложителя участника „Топ Елана" ООД ЕИК: 131555677 със седалище и адрес на управление:

Комисия:

... 1..........
Свилен Габровски Огнян Тричков Борис Ангелов

Стр. 2
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гр. София, п.к. 1360, ул. "Адам Мицкевич" № 4 , представлявано от Михаил Димитров и Божидар Пенев да бъде отстранен от 
процедурата на основание чл. 107. ал. 2 а) от ЗОП за „Доставка на ръчни инструменти" Обособена позиция 1 - „Доставка на 
водопроводни инструменти", след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. „Ауто Тех Груп" ООД не е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите НЕ са 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП поради следните мотиви:

3.1. Участника „Ауто Тех Груп" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за съответната обособена позиция /по 
образец/" като в колона производител е посочил за някои от позициите Gedore Group Участника е представил оторизационно 
писмо от Gedore Automotive GmbH за оторизация на участника Ауто Тех Груп ООД да продава на територията на България 
продуктите „GAM tools". Съгласно изискванията на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участника следва да представи 
„17.6. Документ доказващ, че участникът е официален представител или дилър на предлаганите от него марки стоки за всяка 
обособена позиция, за която участва." След направено запитване на председателя на комисията до GEDORE AUSTRIA GmbH, 
получи отговор в който фирмата заявява, че GAM tools представляват (GEDORE special automotive (formerly Klann) tools) 
специализирани автомобилни инструменти и не са ръчни инструменти(ТИе mentioned confirmation concerns only the GEDORE 
automotive (GAM) product range and not GEDORE or GEDORE red hand tool range.).

Комисията предлага на Възложителя участника „Ауто Тех Груп" ООД ЕИК: 200032402 със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1360, р-н връбница, ул. "Адам Мицкевич" № 4 , представлявано от Божидар Димитров Панев и Михаил Гео Иванов да 
бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107. ал. 2 а) от ЗОП за „Доставка на ръчни инструменти" Обособена позиция 1 - 
„Доставка на водопроводни инструменти", след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката.

Обособена позиция 2 - „Доставка на шлосерски инструменти"

1. „Евромаркет БРД" 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. Ауто Тех Груп" ООД не е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите НЕ са 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП поради следните мотиви:

3.1. Участника „Ауто Тех Груп" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за съответната обособена позиция /по 
образец/" като в колона производител е посочил за някои от позициите Gedore Group Участника е представил оторизационно писмо 
от Gedore Automotive GmbH за оторизация на участника Ауто Тех Груп ООД да продава на територията на България продуктите 
„GAM tools". Съгласно изискванията на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участника следва да представи „17.6. Документ 
доказващ, че участникът е официален представител или дилър на предлаганите от него марки стоки за всяка обособена позиция, за 
която участва." След направено запитване на председателя на комисията до GEDORE AUSTRIA GmbH, получи отговор в който

Комисия:

:вилен Габровски ОгняНТрйчков Борис Ангелов
Стр. 3
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фирмата заявява, че GAM tools представляват (GEDORE special automotive (formerly Klann) tools) специализирани автомобилни 
инструменти и не са ръчни инструменти (The mentioned confirmation concerns only the GEDORE automotive (GAM) product range and 
not GEDORE or GEDORE red hand tool range.)

Комисията предлага на Възложителя участника „Ауто Тех Груп" ООД ЕИК: 200032402 със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1360, р-н Връбница, ул. "Адам Мицкевич" № 4 , представлявано от Божидар Димитров Панев и Михаил Гео Димитров 
да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107. ал. 2 а) от ЗОП за „Доставка на ръчни инструменти" Обособена позиция 2 - 
„Доставка на шлосерски инструменти", след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

Обособена позиция 3 -„Доставка на електро инструменти"

1. „Евромаркет БРД" 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. Ауто Тех Груп" ООД не е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите НЕ са 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП поради следните мотиви:

2.1. Участника „Ауто Тех Груп" ООД е представил Таблица „Техническо предложение" за съответната обособена позиция /по 
образец/" като в колона производител е посочил за някои от позициите Gedore Group Участника е представил оторизационно писмо 
от Gedore Automotive GmbH за оторизация на участника Ауто Тех Груп ООД да продава на територията на България продуктите 
„GAM tools". Съгласно изискванията на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участника следва да представи „17.6. Документ 
доказващ, че участникът е официален представител или дилър на предлаганите от него марки стоки за всяка обособена позиция, за 
която участва." След направено запитване на председателя на комисията до GEDORE AUSTRIA GmbH, получи отговор в който 
фирмата заявява, че GAM tools представляват (GEDORE special automotive (formerly Klann) tools) специализирани автомобилни 
инструменти и не са ръчни инструменти (The mentioned confirmation concerns only the GEDORE automotive (GAM) product range and 
not GEDORE or GEDORE red hand tool range.)

Комисията предлага на Възложителя участника „Ауто Тех Груп" ООД ЕИК: 200032402 със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1360, р-н Връбница, ул. "Адам Мицкевич" № 4 , представлявано от Божидар Димитров Панев и Михаил Гео Димитров 
да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107. ал. 2 а) от ЗОП за „Доставка на ръчни инструменти" Обособена позиция 2 - 
„Доставка на шлосерски инструменти", след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

Обособена позиция 4 - „Доставка на строителни инструменти"

Комисия:,)

Свилен Габровски О^нян Тричков Борис Ангелов
Стр. 4
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1. „Евромаркет БРД" 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. „Топ Елана" ООД не е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите НЕ са 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП поради следните мотиви:

1.1. Участника „Топ Елана" ООД не е посочил производител на продуктите от представената Таблица „Техническо 
предложение" за съответната обособена позиция /по образец/". Участника е представил оторизационно писмо от "Валерий 
СиМ Груп" АД за оторизация на участника Топ Елана ООД да предлага, продава и разпространява на територията на България 
в качеството си на дилър следните продукти: AKFIX,BONDIT, DECOREX, PREMIUM, PREMIUMFIX, BULFLEX и HERLY. Съгласно 
изискванията на т. 17.6. от инструкциите към участниците, участника следва да представи „17.6. Документ доказващ, че 
участникът е официален представител или дилър на предлаганите от него марки стоки за всяка обособена позиция, за която 
участва." Съгласно таблица Срокове за стоките от ценова листа/каталог за обособена позиция 4 участника предлага продукти 
на NANJING ЕК METALWORK Co. LTD и DENO НК Co LTD, които не фигурират в приложеното оторизациопно писмо от Валерии 
СиМ Груп АД. Участника Топ Елана ООД не е представил доказателство, с което Валерии СиМ Груп АД има права да 
оторизира след, като той не е NANJING ЕК METALWORK Co. LTD и DENO НК LTD.

Комисията предлага на Възложителя участника „Топ Елана" ООД ЕИК: 131555677 със седалище и адрес на управление: 
гр. София, п.к. 1164, р-н Средец, ул. "Г. С. Раковски" № 145А , представлявано от Елена Пилософ да бъде отстранен от процедурата 
на основание чл. 107. ал. 2 а) от ЗОП за „Доставка на ръчни инструменти" Обособена позиция 4 - „Доставка на строителни 
инструменти", след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в 
процедурата.

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на ..............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:

Обособена позиция 1 - "Доставка на водопроводни инструменти".

1. „Евромаркет БРД" ООД

Обособена позиция 2 - „Доставка на шлосерски инструменти"

1. „Евромаркет БРД" ООД

Обособена позиция 3 -„Доставка на елекгро инструменти"

1. „Евромаркет БРД" ООД

Обособена позиция 4 - „Доставка на строителни инструменти"

1. „Евромаркет-БРД" ООД

Комисия:

Свилен Габровски Огнян Тричков Борис Ангелов
Стр. 5
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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 на01.]ф...2О2О г. с подписване на настоящия Протокол.

Комисия:

5К  Г;- Свилен Габровски Ог^ЯН Три Борис Ангелов
Стр.б

http://www.sofiyskavoda.bg



