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ПРОТОКОЛ
На, 18.04.2018 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-202/18.04.2018Г. комисия в състав:
1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Никола Неделчев - Старши мениджър "Електромеханична поддръжка", и членове:

2.
3.

Иван Къчев - Старши специалист Снабдяване;
Мария Ширлетова - Мениджър "Управление и контрол на договори";

и резервни членове:
1. Николета Тричкова - Старши специалист "Снабдяване";
2. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
3. Марияна Братованова - Старши специалист "Снабдяване";
4. Мила Тошева - Старши специалист „Снабдяване"
5. Елена Петкова - Старши специалист "Снабдяване";
6. Сергей Поборников - Старши специалист "Снабдяване";
7. Звезделина Борисова, Старши специалист „Снабдяване";
8. Радостина Стефанова, Мениджър „Снабдяване";
9. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";
1 0 . Станислав Станев - Директор „Експлоатация и поддръжка";
11. Стилиян Калчунков - Ръководител звено ” Електро КИП и А"
12. Марио Муташки - Мениджър "Електро и механоподдръжка" - Юг

Заличените данни са на основание ЗЗЛД

се събра във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
номер на обявата 45650/IK-3928 и предмет „Проектиране, доставка и монтаж на дизел генератор в КПС Нови Искър", да отвори,
обяви, разгледа и оцени подадените оферти в съответствие с изискванията на Обявата.
Комисията получи от председателя списък на участниците, подали оферти за участие и пристъпи към отваряне и преглед на
подадените оферти
№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:
№
Дата и час на подаване:
Участник- фирма:

1
16.04.2018 г., 11:49 ч.
Некст Левъл Инженеринг ООД
3
16.04.2018 г., 15:17 ч.
Алго -Н ООД
5
16.04.2018 г., 16:20 ч.
Евромаркет Компресорс АД

2
16.04.2018 г., 14:42 ч.
ИПО ООД
4
16.04.2018 г., 15:43 ч.
Тест Сервиз ЕООД
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Ha откритото заседание на комисията присъстваха следните
представители на участниците:
-пълномощник
Евромаркет Компресорс АД, . __ _
- пълномощник ИПО ООД,
- пълномощник Алго Н ООД,
- пълномощник Техсервиз ЕООД,
- пълномощник Некст Левъл Инженеринг.
Комисията отвори подадените оферти за участие при спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените
поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 97 ал.З от ППЗОП.
На закрити заседания на комисията, проведени считано от 18.04.2.018г. комисията разгледа по същество документите, съдържащи
се в офертите на участниците, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други изисквания, поставени от
възложителя.
1. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Некст Левъл Инженеринг ООД НЕ
отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата няма да бъде оценена поради следните мотиви:.
След подробно проучване на предлагания от Некст Левъл Инженеринг ООД Генератор Himoinsa HFW-250 Т5 Stanford с
двигател модел C87TE3F и проверка на сайта на производителя http.V/www.himoinsa.corn/enq/electricqenerators/269/aenerator-set--250kva--soundproof.html комисията установи че предлагания генератор не отговаря на
техническите изисквания на възложителя в обявата и участника е представил неверни данни в своята оферта , а именно:
1.1
Съгласно сайта на производителя предложения генератор е с клас на ефективност G2 - Изискването на възложителя е
Клас на ефективност - G3 или еквивалент
1.2
Съгласно сайта на производителя предложения генератор е с резервоар 999 литра - Изискването на възложителя е
Обем на горивния резервоар, литри - Да е изработен от метал, вграден в рамата на машината, с обем > 1300 л. и
време на автономна работа 24 ч.
1.3
Съгласно сайта на производителя предложения генератор е с електрическо управление на двигателя - Изискването на
възложителя е Двигателят трябва да има система за електронно управление на двигателя и оборотите.
Комисията предлага на Възложителя участника Некст Левъл Инженеринг ООД да бъде отстранен от процедурата на
основание чл. 107, т.1 от ЗОП, след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката в обявата.
2. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът ИПО ООД отговаря на изискванията на
обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата ще бъде оценена.
3. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Алго -Н ООД НЕ отговаря на изискванията
на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата няма да бъде оценена поради следните мотиви:
3.1.Алго -Н ООД не е представил в офертата си следните изискани документи, съгласно обявата:
3.1.1 Декларация, че Участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видове работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и
предвидените подизпълнители.(по образец), съгласно т.5.7 от обявата,
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3.1.2. Превод на български език Сертификат за типово СЕ одобрение, удостоверяващ, че предложения двигател ( на предложения дизел
генератор)е в съответствие с изискванията на Директива 97/68/ЕС за емисиите на газообвазни и прахообразни замърсители от двигатели с
вътрешно горене последно изменено с Директива 2010/2б/ЕС(с превод на български език ако е на чужд език);съгласно т.5.9 от обявата;
3.1.3. Преведен на български език следното - Декларация че участника е оторизиран и да притежава валиден сертификат, договор или друг
оторизиращ документ, издаден от производителя на оборудването, предмет на договора, имащ право да извършва продажба , доставка и
гаранционно обслужване на предлаганото оборудване съгласно т. 5.10 от обявата;
Комисията предлага на Възложителя участника Алго -Н ООД да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т.1 от
ЗОП, след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в обявата.
4. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Тест Сервиз ЕООД не отговаря на
изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата няма да бъде оценена поради следните мотиви;
4.1. Тест Сервиз ЕООД - не е представил в офертата си следните изискани документи съгласно обявата;
4.1.1. График за изпълнение на дейностите предмет на договора, ненадвишаващ 4 календарни месеца, съгласно т.5.12 от
обявата;
4.1.2. Декларацията за изпълнение на изискванията по БЗР съгласно т. 5.15 от обявата.
Комисията предлага на Възложителя участника Тест Сервиз ЕООД да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107,
т.1 от ЗОП, след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в обявата.
5. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Евромаркет Компресорс АД отговаря на
изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата ще бъде оценена.
Комисията извърши оценка на офертите, съответстващи на определените в поканата
ОЦЕНКА

№

1

Участник

Евромаркет
Компресорс АД

2 ИПО ООД

условия, както следва:

Предложение по П2 Доставка,
Предложение
СМР, въвеждане в експлоатация, точки по П2,
по П1
ТОЧКИ по П1,
провеждане на обучение и
макс. точкиПроектиране и макс. точки-10
техническо обслужване на дизел
90
съгласуване
генератора за 24 месеца"

КО=П1+П2

4000,00

3,00

78 834,00

90,00

93,00

1200,00

10,00

129 960,00

54,59

64,59
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Въз основа на извършената оценка комисията предлагат на Възложителя класиране на лицата подали оферти
съответстващи на определените в Обявата условия , както следва:
1. Евромаркет Компресорс АД;
2. ИПО ООД;

Комисията ще предлага на Възложителя да избере Евромаркет Компресорс АД с ЕИК 130185141 за изпълнител и да сключи
договор по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 45650/IK3928 и предмет „Проектиране, доставка и монтаж на дизел генератор в КПС Нови Искър".

Комисия:

Никола Неделчев

Мария
ирлетова

Иван Къчев

Утвърждавам настоящия протокол:

Арно
. .е Мулиак
Изпълнителен директор

Работата на комисията приключи на

Стп Л

