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Процедура TT001865

ПРОТОКОЛ №1
Днес, 07.01.2020г. от 15:00 часа, комисия, назначена със Заповед СН-3/07.01.2020 г., на основание чл.103 от ЗОП в състав:
1 - Директор Логистика и трансформации
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (
Мениджър" Пречистване и обеззаразяване на питейна вода -техническо лице
2.
Мениджър „Управление и контрол на договори" - техническо лице
3
-лавен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол"
4
5. . к1“ h"' ■- ' — ___ - Мениджър Правен отдел;
резервни членове:
1ервайзър Финансово счетоводство - „Финансова дирекция"
6.
ративен Мениджър „ПОПВ
7.
Директор Е и П
8.
i3op „ПОПВ";
9.
а- Мениджър проекти „Бизнес развитие"
10,
ачалник отдел „Концесиониране и концесионен контрол"
11,
н експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол" при Столична община
12,
зисконсулт
13,
сконсулт;
14,
(рисконсулт
15,
жонсулт
16,
з Старши специалист Снабдяване
17.
Старши специалист „Снабдяване";
18.
ши специалист „Снабдяване";
19.
Старши специалист „Снабдяване";
20.
специалист „Снабдяване";
21.
ши специалист „Снабдяване";
22.
тарши специалист „Снабдяване";
23.
тарши специалист „Снабдяване";
24.
- Мениджър „Снабдяване";
25____..______

се събра във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) №ТТ001865
с предмет „Доставка на течен хлор", открита с Решение СН-315/25.11.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано
обявление в РОП на 25.11.2019 г. под номер 00435-2019-0086, да отвори представените оферти, да оповести съдържанието им, да
провери наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", да разгледа документите по чл.39,
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ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор, поставени от възложителя и да
провери съответствието с изискванията на възложителя на представеното техническо предложение в чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участниците или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, от ал. 8 - 10 и 13. Въз
основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП,
поради което комисията започна своята работа в посочения състав.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в процедурата, съгласно регистъра, в който
са описани офертите при подаването им и протокола чл.48, ал.б от ППЗОП.______________________________________________
2
1
№
Дата и час на подаване:

на 06.01.2020 г. в 12:57 часа

на 06.01.2020 г. в 10:28 часа
„КОНТИНВЕСТ" ООД
ЕИК 040967273

Участник-фирма:

„СКОРПИО -46" ЕООД
ЕИК 115535305

Адрес за кореспонденция:

1111, гр. София, ул. „Хубавка" № 6

4003, гр. Пловдив, ул. „Брезовска" №42,ап.30

Тел.:

02/971 70 28

032/640265

Факс:

02/971 70 28

032/640063

Имейл:

Ilian@continvest.bg

scorpio-46@dir.bg

Представлявана от
(съгласно Търговски регистър
към Агенция по вписванията):

Веско Стефанов Цветков - Управител

Георги Господинов Гогов - Управител

1. Участник „КОНТИНВЕСТ" ООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", след което Комисията извърши
действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:
Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".
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2. Участник „СКОРПИО -46" ЕООД
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковката на офертата за участие на участника, оповести съдържанието й и
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", след което Комисията извърши
действията, посочени в чл.54, ал.4 от ППЗОП:
Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри".
След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 07.01.2020 г. членовете на комисията разгледаха по същество подадените документи
по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
3. Относно участник „КОНТИНВЕСТ” ООД - след прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника в
офертата му, комисията установи следните липси и несъответствия, включително спрямо изискванията на възложителя:
3.1 В представения от „КОНТИНВЕСТ" ООД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП), в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, участникът не е посочил, ако предлаганият продукт е произведен в друга страна членка на
ЕС, дали продуктът е преминал през процедура на взаимно признаване (NA-MRP) съгласно чл.32 на Регламент (ЕС) №528/2012
относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди.
Комисията изисква участникът да посочи липсващата информация.
3.2 В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП, представен от
участника, не е посочена

информация, доказваща съответствие на участника с изискванията на т. 14.3.2 от

Документацията за участие, а именно:
Участникът трябва да разполага с транспортни средства, които към дата на подаване на офертите трябва да притежават валиден
документ за преминат годишен технически преглед. Транспортните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на договора,
трябва да бъдат съобразени с местонахождението на обектите на Възложителя, мястото за маневриране, височините на рампите за
товарене и разтоварване, с монтираните повдигателни съоръжения, както и да отговарят на следните изисквания:
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Транспортните средства, с които ще бъдат извършени доставките до обектите на Възложителя трябва да бъдат: бордови камиони с
опция падащ борд, с минимална товароносимост на превозвания товар 3,6 тона и технически допустима максимална маса на
транспортното средство 12,5 тона за транспортиране до 4 варела и до 24 бутилки и бордови камиони, с минимална товароносимост
на превозвания товар 10,5 тона и технически допустима максимална маса на транспортното средство 22 тона за транспортиране до
9 варела и до 40 бутилки. Транспортните средства, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, трябва
да отговарят на изискванията на законодателството за превоз на опасни товари. Участникът трябва да изпълнява изискванията и
разпоредбите на Закона за автомобилните превози.
Минимални изисквания: Участникът трябва да осигури като минимум по едно транспортно средство от посочените. В случай, че
транспортните средства (автомобилите), с които участникът ще изпълнява обществената поръчка не са негова собственост,
участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Участникът е посочил регистрационните номера на две транспортни средства, това, че са товарни автомобили и чие производство
са. От посочената информация не е видно дали участника разполага като минимум с по едно транспортно средство от посочените:
бордови камиони с опция падащ борд, с минимална товароносимост на превозвания товар 3,6 тона и технически допустима
максимална маса на транспортното средство 12,5 тона за транспортиране до 4 варела и до 24 бутилки и бордови камиони, с
минимална товароносимост на превозвания товар 10,5 тона и технически допустима максимална маса на транспортното средство 22
тона за транспортиране до 9 варела и до 40 бутилки.
Не е посочено дали транспортните средства (автомобилите), с които участникът ще изпълнява обществената поръчка са негова
собственост или ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Комисията изисква участникът да посочи липсващата информация.
С оглед описаното, комисията предоставя на участника „КОНТИНВЕСТ" ООД възможност да отстрани констатираните в
офертата му липси и/или несъответствия.
4. Относно участник „Скорпио -46" ЕООД - след прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника в
офертата му, комисията установи следните липси и несъответствия, включително спрямо изискванията на възложителя:
4.1 В представения от „Скорпио -46" ЕООД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП), в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, участникът не е посочил дали разполага с валидно разрешително за пускане на пазара на
биоциден препарат, с търговско наименование „течен хлор", с област на приложение - дезинфекция на питейна вода, издадено от
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4.2 В представения от „Скорпио -46" ЕООД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП), в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, участникът не е посочил, ако предлаганият продукт е произведен в друга страна членка на
ЕС, дали продукта е преминал през процедура на взаимно признаване (NA-MRP) съгласно чл.32 на Регламент (ЕС) №528/2012
относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди.
4.2 В представения от „Скорпио -46" ЕООД Единен европейски документ за обществена поръчка(ЕЕДОП), в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП, участникът не е посочил дали разполага с валиден лиценз, издаден от Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за международен превоз на товари срещу заплащане за общността,
съгласно разпоредбите на съвета (ЕО) № 1072/2009.
Комисията изисква участникът да посочи липсващата информация.
4.3 В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. б) от ЕЕДОП, представен от
участника, не е посочена

информация, доказваща съответствие на участника с изискванията на т. 14.3.3 от

Документацията за участие, а именно:
Минимум един служител, консултант по безопасност за превоз на опасни товари с изискващата се квалификация за клас 2, съгласно
Европейската спогодба ADR в изпълнение на чл.6, ал 1 на Наредба №40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз
на опасни товари по шосе.
Комисията изисква участникът да посочи липсващата информация.
С оглед описаното, комисията предоставя на участника „Скорпио -46" ЕООД възможност да отстрани констатираните в
офертата му липси и/или несъответствия.
5.

С оглед описаното, участниците следва в срок от 5 работни дни да отстранят констатираните несъответствия,
съобразно инструкциите/изискванията към участниците, посочени в този протокол.

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 участници, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
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 участцика/
у
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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 факс, 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.
j »
Работата на Комисията завърши на

./J...

....... 2020 год.

с подписване на настоящия протокол.
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