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П Р О Т О К О Л

На 18.09.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-578/18.09.2018 г., комисия в състав: 

Поедседател:
ши мениджър "Електромеханична поддръжка";

^водител звено "Енергийни ресурси"; 
специалист "Снабдяване";

зктор "Експлоатация и поддръжка"; 
иджър "Управление и контрол на договори";
Мениджър „Снабдяване"; 
арши специалист „Снабдяване"; 
арши специалист „Снабдяване"; 
специалист „Снабдяване";
Старши специалист „Снабдяване"; 
ециалист „Снабдяване";
Старши специалист „Снабдяване"; 
специалист „Снабдяване"; 
атор „Снабдяване",

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46750/HZ-4457 и предмет 
Доставка и монтаж на токоизправителна система, включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно 
напрежение в подстанция „Пречиствателна” 110/6 - СПСОВ Кубратово, публикувана на 10.09.2018 г. в Регистъра за обществени 
поръчки към АОП под ID номер 9080563 и на основание чл. 97 от ППЗОП и правилата определени в ЗОП и ППЗОП, да отвори, оповести, 
разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, 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 17.09.2018 г. в 15:22 часа на 17.09.2018 г. в 15:47 часа
Участник- фирма: „Енерджи Сорс" ЕООД, ЕИК 203248686 „Валбис Трейд" ЕООД, ЕИК 175032785
Седалище и адрес на гр. София 1510, ул. „Васил Кънчев", № 26 гр. София 1111, ул. „Златоструй" № 18А
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управление:
Тел.: 02 4444652 02 9715590
Факс: 02 4444653 02 9715592
Имейл: off i се (3) п га so u rce. е и office@valbis.com
Представляван от: Владимир Въртийски - Управител Тодор Тодоров - Управител
Адрес за кореспонденция: гр. София 1517, ул. „Бесарабия" №52 гр. София 1111, ул. „Златоструй" № 18А

№ 3 4
Дата и час на подаване: на 17.09.2018 г. в 15:54 часа на 17.09.2018 г. в 16:18 часа
Участник- фирма: „МАРПЕКС" ООД, ЕИК 040380813 „АБК СИСТЕМИ" ООД, ЕИК 202800473
Седалище и адрес на 
управление: гр. София 1505, ул. „Земен" № 2, вх. Г, ап.69 гр. София 1517, ж.к. Сухата река, ул. „Витиня" 

№2Ж
Тел.: 02 9640840 02 9556630
Факс: 02 9640861 02 9554870
Имейл: office.marDexOamail.com; i.ivanov@marpex.ba info@abcsvstems.ba
Представляван от: Владимир Сивев - Управител Мария Паунова-Владимирова - Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Черни връх" № 67, ет. 2, ПК2 гр. София 1517, ж.к. Сухата река, ул. „Витиня" 
№2Ж

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците - Владимир Въртийски - Управител 
на „Енерджи Сорс" ЕООД, Красимир Йорданов - упълномощен представител на „АБК СИСТЕМИ" ООД и Иван Иванов - упълномощен 
представител на „МАРПЕКС" ООД.

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

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

На поредица от закрити заседания, комисия в състав . разгледаха по същество
подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.

1. „Енерджи Сорс" ЕООД.

1.1. С писмо от 02.10.2018 г. комисията извърши проверка на заявени от участника „Енерджи Сорс" ЕООД данни в офертата си, като 
изпратеното писмо е със следното съдържание:

„В т. 24 Проектен експлоатационен срок от Приложение 3 Изисквания за доставка и монтаж на акумулаторна батерия киселинен тип - 
технология VRLA /AGM/, 150Ah на офертата си сте посочили проектен експлоатационен срок - >12 години. Същото е посочено и в т.
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7 Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ да бъде Very Long Life, съгл. EUROBAT (>12 год.) на Приложение 4 Общи 
изисквания за вентилно регулирана, херметизирана, оловно киселинна акумулаторна батерия (VRLA) по технология AGM, 
проектирана за продължителна работа в енергетиката, а именно "Проектният експлоатационен живот (Design Life) на АБ е над 12 
години т.е. VERY LONG LIFE съгласно EUROBAT - Приложено", за доказване на което е приложена брошура от производителя на 
батерията с посочена в нея информация за класификацията на предложената батерия съгласно Eurobat 2015. Същевременно в 
оферта си сте представили Декларация за съответствие от производителя на предложената батерия ЕнерСис АД който гласи че 
акумулаторите тип PowerSafe V-FT - 12V155FS са с проектен експлоатационен живот - 12 години при 20°С - „Very Long Life" 
съгласно Eurobat 2015".

Моля за разяснение какъв е Проектният експлоатационен срок на предложената батерия - съгласно описаните документи в офертата Ви".

Комисията предостави срок от 5 работни дни за представяне на писменото разяснение или допълнителни доказателства за данните, 
посочени в офертата на участника - от получаване на писмото.

Участникът „Енерджи Сорс" ЕООД представи писменото разяснение в посочения срок, като в него посочва, че „Акумулаторните батериите 
PowerSafe 12V155FS, които предлагаме по дадената процедура се класифицират Very Long Life според Eurobat 2015 или повече от 
12 години проектен експлоатационен живот. В приложения документ, издаден от производителя EnerSys е изпуснат знака за по- 
голямо като се е имало предвид, че се подразбира от дефиницията в класификатора Eurobat 2015. За доказателство, изпращаме 
коригирана "Декларация за съответствие", издадена от производителя". Комисията прие така представените разяснения и счете, че 
предложената акумулаторна батерия отговаря на техническите изисквания на възложителя.

След преглед на представените документи, комисията констатира следното:

1.2. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение - Участникът попълва всички 
клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото 
от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на 
Участникът няма да бъде оценявана", т. 19. на Приложение 1, участникът не е представил "метода за оценка" за показателя „MTBF 
- средно време между авариите (Mean Time Between Failure)" а е посочил като информация „10*105 определено на база опита от 
експлоатация на над 200 токоизправителя със средно време на работа 10 години".

С оглед на горната констатация комисията предлага на възложителя участникът „Енерджи Сорс" ЕООД да бъде отстранен от участие в
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

2. „Валбис Трейд" ЕООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:

2.1. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение - Участникът попълва всички 
клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото 
от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на
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Участникът няма да бъде оценявана", т. 19. на Приложение 1, участникът не е представил "метода за оценка" за показателя „MTBF
- средно време между авариите (Mean Time Between Failure)" а е посочил като информация „10*105 определено на база опита от 
експлоатация на над 200 токоизправителя със средно време на работа 10 години".

2.2. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение - Участникът попълва всички 
клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото 
от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на 
Участникът няма да бъде оценявана", т. 24. на Приложение 3, участникът е посочил "Проектен експлоатационен срок" съответно 
„>12 години", както и в т. 7. на Приложение 4, участникът е посочил "Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ да бъде Very 
Long Life, съгл. EUROBAT (>12 год.)" съответно „Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ е Very Long Life, съгл. EUROBAT (>12 год.)" 
но в приложената по отношение на акумулаторната батерия информация е записано, че са „с 10-годишен експлоатационен 
живот...".

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Валбис Трейд" ЕООД да бъде отстранен от участие в
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

3. „МАРПЕКС" ООД - след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

4. „АБК СИСТЕМИ" ООД - след преглед на представените документи, комисията констатира следното:

4.1. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение - Участникът попълва всички 
клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото 
от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на 
Участникът няма да бъде оценявана", т. 19. на Приложение 1, участникът не е представил "метода за оценка" за показателя „MTBF
- средно време между авариите (Mean Time Between Failure)" а е посочил като информация „10*105 определено на база опита от 
експлоатация на над 200 токоизправителя със средно време на работа 10 години".

4.2. Участникът не е представил Приложение 3 Изисквания за доставка и монтаж на акумулаторна батерия киселинен тип - технология 
VRLA /AGM/, 150Ah и Приложение 4 Общи изисквания за вентилно регулирана, херметизирана, оловно киселинна акумулаторна 
батерия (VRLA) по технология AGM, проектирана за продължителна работа в енергетиката, съгласно изискването в т. 3.11. от 
обявата "Техническо предложение - Участникът попълва всички клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с 
включена в тях подробна техническа информация за предлаганото от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В 
случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на Участникът няма да бъде оценявана"

4.3. В приложената по отношение на акумулаторната батерия информация е записано, че са „с 10-годишен експлоатационен живот...".
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С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „АБК СИСТЕМИ" ООД да бъде отстранен от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия - участникът не е представил описаните по-горе и изискани в обявата приложения и 
предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на офертата съответстваща на определените в обявата условия, по критерий за възлагане „най-ниска цена" 
по показатели и методика за оценка посочени в обявата, както следва:

№ Наименование на участника, 
предложил офертата

Оценявано предложение на участника - най - 
ниска предложена цена, която се формира от сбора 
на всички редове в Ценовата таблица

1 „МАРПЕКС" ООД 33500,00

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на 
определените в Обявата условия, както следва:

1. „МАРПЕКС" ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере: „МАРПЕКС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. „Земен" № 2, 
вх. Г, ап.69, представлявано от Владимир Сивев - Управител за изпълнител на Доставка и монтаж на токоизправителна система, 
включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно напрежение в подстанция „Пречиствателна" 110/6 - СПСОВ 
Кубратово.

Работата на Комисията завърши на 24JLZQAK.O.. с подписване на настоящия протокол.
Ч/тоъпм/паоам иагтлашма пплтпг/qji ■

ваа
Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД
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