
П Р О Т О К О Л

На 21.03.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-136/21.03.2017 г. комисия в състав: 
Председател:
1. Весела Стефанова - Старши мениджър "ЛИК"; 
основни членове:
2. Минка Димитрова - Супервайзър сектор "Питейни води";
3. Христо Зангов -  Старши специалист "Снабдяване"; 
и резервни членове:
1. Диляна Димитрова - Отговорник по качество;
2. Радостина Стефанова - Мениджър "Снабдяване”;
3. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
4. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
5. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
6. Камелия Георгиева - Старши специалист „Снабдяване";
7. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
8. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 40995/HZ и предмет Доставка 
на технически газове за лабораторни анализи, публикувана на 07.03.2017 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID 
номер 9062053, удължен срок за подаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП публикувана на 16.03.2017 г. в Регистъра за 
обществени поръчки към АОП под Ю номер 9062372 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести 
разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от 
участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 15.03.2017 г. в 09:04 часа на 15.03.2017 г. в 14:09 часа
Участник- фирма: „Линде Газ България" ЕООД, ЕИК 130418266 „Месер България" ЕООД, ЕИК 816115948
Седалище и адрес на 
управление:

гр. Стара Загора 6000, ж.к. кв. Индустриална зона 
(на територията на Агробиохим)

гр. София 1528, ж.к. гара Искър, ул. „Димитър 
Пешев" №ЗА

Тел.: 02 9737302 02 8073232
Факс: 02 9737308 02 8073211
Имейл: ma rketina® ba.linde-aaz.com office® messer.ba
Представляван от: Оливър Кристиан Пфан - Управител

' я Люсиен Жулиен Адам - Управител
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Адрес за 
кореспонденция: гр. София 1612, бул. „Цар Борис III" №1, етаж 4 гр. София 1528, ж.к. гара Искър, ул. „Димитър 

Пешев" №ЗА

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците: Константин Докторов - 
упълномощен представител на „Линде Газ България" ЕООД.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисия в състав Весела Стефанова, Минка Димитрова и Христо Зангов разгледаха по същество 
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „Линде Газ България" ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

1.1. Съгласно т.6.18. от обявата за събиране на оферти участникът трябва да представи Техническо и ценово предложение -  
участникът представя на хартиен носител попълнена съобразно изискванията на обявата, на всички празни места, Ценова 
таблица №1 и Ценова таблица №2 (техническо и ценово предложение) - по образец. Съгласно изискване, посочено в горната т. 
6.18. от обявата, предлаганите газове трябва да отговарят на посочените технически изисквания в т.4 от обявата, както и на 
изискванията в ценовите таблици, от обявата - чистота, вместимост на бутилка - м3 и максимално съдържание на примеси, 
съгласно посочените изисквания в т. 4 от обявата, или да бъдат по-чисти и с по-ниско съдържание на примеси. В случай, че не 
съответстват на посоченото в т.4 от обявата участникът ще бъде отстранен от участие и офертата му няма да бъде оценявана. 
Участникът е представил Ценова таблица №1 и Ценова таблица №2 (техническо и ценово предложение). В Ценова таблица №2 
участникът е предложил, както следва:

1.1.1. За позиция 3, Азот, като изискване за максимално съдържание на примеси възложителят е посочил - Аг трябва да бъде </=5,0 
vpm. Участникът, за позиция 3 от Ценова таблица №2 в колона Съдържание на примеси е посочил Аг </= n/а (не е приложимо), 
което не отговаря на горепосоченото изискване от 6.18. от обявата, че предлаганите газове трябва да отговарят на посочените 
технически изисквания в т.4 от обявата, както и на изискванията в ценовите таблици, от обявата - чистота, вместимост на 
бутилка - м3 и максимално съдържание на примеси, съгласно посочените изисквания в т. 4 от обявата, или да бъдат по-чисти и с 
по-ниско съдържание на примеси. В случай, че не съответстват на посоченото в т.4 от обявата участникът ще бъде отстранен от 
участие и офертата му няма да бъде оценявана.

1.1.2. За позиция 4, Кислород, като изискване за максимално съдържание на примеси възложителят е посочил - Kr/Хе трябва да бъде 
</=2,0 vpm. Участникът, за позиция 4 от Ценова таблица №2, в колона Съдържание на примеси не е посочил число, с което да 
определи параметъра на примеса, като е записал само Кг/Хе </=, което не отговаря на горепосоченото изискване от 6.18. от 
обявата, че предлаганите газове трябва да отговарят на посочените технически изисквания в т.4 от обявата, както и на 
изискванията в ценовите таблици, от обявата - чистота, вместимост на бутилка - м3 и максимално съдържание на примеси, 
съгласно посочените изисквания в т. 4 от обявата, или да бъдат по-чисти и с по-ниско съдържание на примеси. В случай, че не 
съответстват на посоченото в т.4 от обявата участникът ше бъле отстоанен от участие и осЬеотата му няма да бъде оценявана,
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както и на изискването от същата т. 6.18., че Всички празни клетки в Ценова таблица №1 и Ценова таблица №2 трябва да бъдат 
попълнени. В случай че има непопълнени клетки, ценовото предложение не подлежи на оценка.

1.1.3. За позиция 5, Хелий, като изискване за максимално съдържание на примеси възложителят е посочил - Ne трябва да бъде </=1,0 
vpm. Участникът, за позиция 5 от Ценова таблица №2 в колона Съдържание на примеси е посочил Ne </= n/а (не е приложимо), 
което не отговаря на горепосоченото изискване от 6.18. от обявата, че предлаганите газове трябва да отговарят на посочените 
технически изисквания в т.4 от обявата, както и на изискванията в ценовите таблици, от обявата - чистота, вместимост на 
бутилка - м3 и максимално съдържание на примеси, съгласно посочените изисквания в т. 4 от обявата, или да бъдат по-чисти и с 
по-ниско съдържание на примеси. В случай, че не съответстват на посоченото в т.4 от обявата участникът ще бъде отстранен от 
участие и офертата му няма да бъде оценявана.

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Линде Газ България" ЕООД да бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия - участникът е представил оферта, която не отговаря на описаните по-горе 
изисквания отт.б.18. от обявата.

2. „Месер България" ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Съгласно т.6.18. от обявата за събиране на оферти участникът трябва да представи Техническо и ценово предложение -  участникът 
представя на хартиен носител попълнена съобразно изискванията на обявата, на всички празни места, Ценова таблица №1 и Ценова 
таблица №2 (техническо и ценово предложение) - по образец от обявата. Съгласно изискване, посочено в горната т. 6.18. от обявата, 
предлаганите газове трябва да отговарят на посочените технически изисквания в т.4 от обявата, както и на изискванията в ценовите 
таблици, от обявата - чистота, вместимост на бутилка - м3 и максимално съдържание на примеси, съгласно посочените изисквания в т. 
4 от обявата, или да бъдат по-чисти и с по-ниско съдържание на примеси от посочените. В случай, че не съответстват на посоченото в 
т.4 от обявата участникът ще бъде отстранен от участие и офертата му няма да бъде оценявана. Участникът е представил Ценова 
таблица №1 и Ценова таблица №2 (техническо и ценово предложение). Участникът, в плика с офертата е представил и Оферта 
№А024031712, в която е описал всеки един от газовете от ценовите таблици със съответната информация, включително и 
съдържащите примеси, като за следните газове има разлика между посоченото в горната оферта и представената съгласно 
изискванията на обявата ценови таблици, както следва:
2.1. За позиция Водород, в Оферта №А024031712, участникът е посочил, като максимално съдържание на примеси, за СО/С02 

</=4,0 vpm, а в Ценова Таблица №2 (техническо и ценово предложение) участникът е посочил, като максимално съдържание на 
примеси за С0/С02 </= 0,1 vpm, каквито са и изискванията посочени от Възложителя в Ценова Таблица №2 (техническо и 
ценово предложение) и в т.4 от обявата - Технически изисквания.

2.2. За позиция Кислород, в Оферта №А024031712, участникът е посочил, като максимално съдържание на примеси за С02 </=2,0 
vpm и СО</=2,0 vpm, а в Ценова Таблица №2 (техническо и ценово предложение) участникът е посочил, като максимално 
съдържание на примеси за С02 </=0,2 vpm и СО</=0,2 vpm, каквито са и изискванията посочени от Възложителя в Ценова 
Таблица №2 (техническо и ценово предложение) и в т.4 от обявата - Технически изисквания.
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С писмо, изпратено към участника на 28.03.2017 г., комисията изисква от участника допълнителни разяснения относно заявени данни 
в офертата му, като предостави срок за представяне на допълнителните разяснения от 5 работни дни, или краен срок за представяне 
на допълнителните разяснения - 04.04.2017 г., включително.

Участникът представи допълнителни разяснения на 30.03.2017 г., в посочения по-горе срок за представяне на допълнителни 
разяснения.

Комисията се събра на 05.04.2017 - след изтичане на срока за представяне на допълнителните разяснения, за преглед на 
представените допълнителни разяснения по заявени данни от участника. Комисията прие така предоставените разяснения от него, с 
които участникът разяснява, че при изготвяне на офертата е допуснал техническа грешка в представената от него Оферта 
№А024031712 и за описаните в точки 2.1. и 2.2. по-горе несъответствия, предлаганите газове са с чистота, както следва:

2.3. За позиция Водород максималното съдържание на примеси за СО/С02 е съответно </= 0,1 vpm.
2.4. За позиция Кислород максималното съдържание на примеси за С02 е съответно </=0,2 vpm и за CO е съответно </=0,2 vpm.

След прегледа на представените документи и на допълнителните разяснения по заявени данни, комисията констатира че, участникът е 
представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

В настоящата обява за събиране на оферти е оценена една оферта, поради което комисията не може да приложи разпоредбите на чл. 
72 от ЗОП относно необичайно благоприятни оферти.

Комисията извърши оценка на офертата, съответстваща на определените в обявата условия, по критерий „най-ниска цена" и съгласно 
описаната в обявата методика за оценка.

№

Наименование на 
участника, 
предложил 
офертата

Предложение на 
участника по 
Показател К1 
„Цена за 1 м3, в 
лв., без ДДС (с 
включени всички 
разходи, вкл. 
транспорт и наем 
на бутилки)за 
Ценова таблица 
№1

Оценка на 
участника по 
Показател К1 „Цена 
за 1 м3, в лв., без 
ДДС (с включени 
всички разходи, 
вкл. транспорт и 
наем на бутилки) с 
максимален брой 
точки 70 за Ценова 
таблица №1

Предложение на 
участника по 
Показател К2 - сбор 
от всички единични 
цени в колона „Цена 
за 1 м3, в лв., без 
ДДС (с включени 
всички разходи, 
вкл. транспорт и 
наем на бутилки) за 
Ценова таблица №2

Оценка на участника по 
Показател К2 - сбор от 
всички единични цени в 
колона „Цена за 1 м3, в 
лв., без ДДС (с 
включени всички 
разходи, вкл. транспорт 
и наем на бутилки) с 
максимален брой точки 
30 за Ценова таблица 
№2

Крайната 
оценка 
КО=К1+К2. 
Максималният 
брой точки на 
КО е 100.

1 „Месер България" 
ЕООД 3,90 70 79,80 30 100

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:
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1. „Месер България'' ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „Месер България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ж.к. гара Искър, ул. „Димитър Пешев" №ЗА, 
представлявано от Люсиен Жулиен Адам - Управител за изпълнител на „Доставка на технически газове за лабораторни 
анализи".

Работата на Комисията завърши на с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

изпълнителен директо 
"Софийска вода" АД
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