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Протокол № 3 по процедура ТТ001661

На, 23.03.2018 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-72/06.02.2018 г комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1/ Даринка Вълчева - старши мениджър "Изпълнение на капиталова програма"; 
и
ЧЛЕНОВЕ:
2/ Ясен Баталов - Старши Ръководител „Проект"- техническо лице 
3/ Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
4/ Теменуга Денчовска -Счетоводител "Постъпления от клиенти";
5/Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";

и резервни членове:
Маргарита Лазарова - Старши мениджър „Правен Отдел";
Петя Иванова - Юрисконсулт;
Анна Коновалова - Юрисконсулт;
Елена Петрова - Юрисконсулт;
Анелия Петрова-Юристконсулт;
Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване";
Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
Николета Тричкова -Старши специалист „Снабдяване";
Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";
Радостина Христова- Мениджър Управление на договори по капиталови проекти;
Катя Въртийска- Счетоводител "Възнаграждение на персонала";
Манол Иванов - Главен инженер Външно водоснабдяване;

се събра във връзка с публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ001661 и предмет 
„Рехабилитация на участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р „Лозенец", чрез 
облицовка с втвърдяване на място (CIPP) - западно платно на бул. „Симеоновско шосе", при моста на р. „Драгалевска", 
СО, район „Лозенец" открита с Решение ДР-416 от 21.07.2017 г. на Възложителя, публикувано обявление в РОП на 21.07.2017г., 
което е обжалвано със жалба от ВХР-1672/03.08.2017г. от „Български Енергийни партньори" ЕООД, по която има издадено 
Разпореждане РоткЗОП-259/29.08.2017г. с което е отказано образуване на производство, което е обжалвано пред ВАС, който издава 
Определение 11334 от 28.09.2017г., с което оставя в сила разпореждането на КЗК. С Решение за одобрение на обявление на
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изменение ДР-934/17.10.2017г. срока за подаване на оферти е удължен, в който срок е обжалвано Разяснение на Възложителя СВ- 
2094/23.10.2017г. с жалба в КЗК ВХР-2258/25.10.2017г. от „Енерджи сейвинг сървисис" ЕООД, по която жалба е образувано
производство КЗК - 950/02.11.2017г. Във връзка с тази жалба има Определение 1339/16.11.2017г., което оставя без уважение
искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата", което определение е обжалвано пред ВАС със жалба вх. 
17835117/30.11.2017г. ,по която има Определение от ВАС 16030/28.12.2017г., с което оставя в сила определението на КЗК. Във 
връзка с влезлия в сила акт, Възложителят е издал Решение за одобрение на обявление за изменение ДР-43/24.01.2018г. за 
удължаване на сроковете за подаване на оферти. Процедурата е под номер на преписката 00435-2017-0064. С Решение 
45/18.01.2018г. КЗК отменя като незаконсъобразно действието на Възложителя във връзка с Разяснението. „Софийска вода" АД 
обжалва посоченото решение пред ВАС, който образува административно дело 2238/2018. С Решение номер 4959 от 18.04.2018г.
ВАС оставя в сила Решение 45/18.01.2018г. на КЗК. Възложителя изпълни Решение-45/18.01.2018г. на КЗК като публикува
Разяснение 3 съобразно диспозитива на решението на КЗК на 09.05.2018г.
Комисията се събра да отвори Плик „Предлагани ценови параметри" , на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 
от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за участие.

Мястото, датата и часът на отваряне на запечатаните пликове „Предлагани ценови параметри", бе предварително оповестено, чрез 
обява в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя. На отварянето на ценовите предложения присъстваха следните 
представители на участниците - - изпълнителен директор Строителна Механизация" АД и
пълномощник Обединение „Лозенец Рортехник".

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 
3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за участие и оповести 
предложените цени от плик „Предлагани ценови параметри". Трима членове от комисията подписаха гърба на ценовите 
предложения на участниците и предложиха на присъстващите представители на участниците да подпишат офертата на другия 
участник, като Биляна Розева подписа офертата на „Строителна Механизация" АД и Стефан Желязков подписа офертата на 
Обединение „Лозенец Рортехник". С описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На следващи свои заседания комисията прегледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира следното:

1. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Строителна 
Механизация" АД и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за 
участие и ЗОП.

2. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Обединение„Лозенец 
Рортехник" и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за участие и 
ЗОП.

Комисия:

... ........
Даринка Вълчева Ясен Баталов аргарита Лазарова Теменуга Денчовска Иван Къчев Стр. 2



Протокол № 3 по процедура ТТ001661
Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовите предложение поради наличието на 
само две ценови предложения.

Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие 
и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска цена" както следва:

Участник
Обща оферирана стойност за обекта - 
БЕЗ непредвидени разходи (поз. 73 от 
КСС) от Количествено стойностната 
сметка от Раздел Б „Цени и данни“

Брой точки максимум 100 
точки

„Обединение„Лозенец Рортехник" 345 829,97 100,00

„Строителна Механизация" АД 346 428,54 99,82

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито 
предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:

1. „Обединение„Лозенец Рортехник", със седалище и адрес на управление:гр. София , ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър 
Дертлиев" 129, представлявано от Иван Христов Моллов - упълномощен представител и участници „Райкомерс 
Конструкшън" ЕАД с ЕИК131458468 и „Рортехник РТи Румъния" ООД с уникален идентификационен код 14608076 и 
трети лица „Стротех Инженеринг" АД ЕИК:203661489 и „РаТек" ООД ЕИК:201799598.

2. „Строителна Механизация" АД с ЕИК 123033124 със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, Центр. 
Поща П.К 71, представлявано от Стефан Иванов Желязков и трето лице „Радо Олрат" ЕООД С ЕИК: 131362112.

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор за „Рехабилитация на 
участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р „Лозенец", чрез облицовка с втвърдяване на 
място (CIPP) - западно платно на бул. „Симеоновско шосе", при моста на р. „Драгалевска", СО, район „Лозенец""с 
класирания на първо място ^„Обединение„Лозенец Рортехник", със седалище и адрес на управление: гр. София , ж.к.
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Люлин, бул. Д-р Петър Дертлиев 129, представлявано от Стефан Иванов Желязков и участници „Райкомерс Конструкшън" ЕАД с 
ЕИК131458468 и „Рортехник РТи Румъния" ООД с уникален идентификационен код 14608076 и трети лица Стротех Инженеринг АД 
ЕИК203661489 и РаТек ООД ЕИК201799598.

I » л С
Работата на Комисията приключи на^.т.....т.-...2018 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №3, заедно с протокол №1 и протокол №2 представляват цялостният 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:

Възложител

Изпълнителен директор

Дата: t b iV

Комисия:

Даринка Вълчева Ясен Баталов
—-/«тгV 
Маргарита
ЧУ

Лазарова Теменуга Денчовска Иван Къ4ев Стр. 4




