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“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л № 3 

Днес, 05.08.2016 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № 

ДР-332/31.05.2016 г. комисия в състав:  

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жюлиен Шапон - Директор "Управление на водопроводната 

мрежа". 

ЧЛЕНОВЕ:  

2. Данаил Делчев – Мениджър "Управление и баланс на водите". 
3. Анна Коновалова – юрисконсулт. 

4. Златка Димитрова – Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство". 

5. Сергей Поборников – старши специалист отдел „Снабдяване”. 

И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:  

6. Станислав Станев – Директор ЕиП. 

7. Мария Ширлетова – Мениджър „Управление на договори“  
8. Дечко Дечев – Главен инженер "Управление и баланс на водите" 

9. Красимир Кръстев – Старши мениджър "Контролeн център" 

10. Веселин Димитров – Главен инженер Е и П 

11. Маргарита Лазарова – старши мениджър на отдел „Правен“. 

12. Елена Петрова –юрисконсулт. 
13. Петър Гаджев – юрисконсулт. 

14. Тонка Чолакова – юрисконсулт. 

15. Хари Павлов – директор „Логистика и транспорт”. 

16. Вера Кръстева – старши специалист „Снабдяване“. 

17. Звезделина Борисова – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

18. Иван Къчев – старши специалист отдел „Снабдяване“. 
19. Камелия Георгиева - старши специалист отдел „Снабдяване“. 

20. Радостина Стефанова - старши специалист „Снабдяване“. 

21. Христо Зангов – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

22. Николета Тричкова – старши специалист отдел „Снабдяване“. 

23. Ивайло Чипев – финансов контрольор. 
24. Теменуга Денчовска-Джарова – счетоводител. 

25. Калина Игнатова – специалист управленско счетоводство 

26. Екатерина Друмева – старши бизнес анализатор. 

27. Поля Плачкова – финансов контрольор „Управленско счетоводство“. 

28. Силвия Данаилова – счетоводител. 

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) – 
отм., с предмет: № ТТ001508 Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери с външни и/или вътрешни датчици за напорни 

тръбопроводи за питейна и утайкова вода и за питейна вода при безнапорно 

течение, открита с Решение на Възложителя с ДР-251/14.04.2016 година, публикувани на 

сайта на АОП/РОП с УИН 00435-2016-0040, Решение № 730195/14.04.2016 г. и 
Обявление за поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО) № 

730199/14.04.2016 г., Обявление за поръчка - Открита процедура Приложение към 

Официален вестник на Европейския съюз 2016/S 076-134881 за отваряне на плик № 3 

„Предлагана цена“ от подадените оферти, които отговарят на изискванията на 

възложителя и ЗОП (отм.), тяхното разглеждане, оценка и класиране. 

На откритото заседание на Комисията от 14:30 часа на 05.08.2016 година не 
присъстваха представители на участниците. Комисията пристъпи към отваряне на 

запечатаните пликове № 3 „Предлагана цена“ от подадените оферти: 

Комисията отвори Пликове №3 „Предлагана цена” на "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" 

ООД за ОП 1-2-3-4-5-6-7-8-9, чието съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката” отговаря на изискванията на Възложителя. Трима от членовете на 
комисията разписаха документите от пликовете. При отваряне на ценовите оферти, 

комисията оповести предлаганите цени. 
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Комисията отвори Пликове №3 „Предлагана цена” на "ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" 

ООД за ОП 1-3-5-8, чието съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” отговаря на изискванията на Възложителя. Трима от членовете на комисията 

разписаха документите от пликовете. При отваряне на ценовите оферти, комисията 

оповести предлаганите цени. 

Комисията отвори Пликове №3 „Предлагана цена” на "ВАТО БГ" ООД за ОП 1-3-5-

7-8-9, чието съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” отговаря 
на изискванията на Възложителя. Трима от членовете на комисията разписаха 

документите от пликовете. При отваряне на ценовите оферти, комисията оповести 

предлаганите цени. 

Комисията отвори Пликове №3 „Предлагана цена” на "ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД" 

ЕООД за ОП 1-7-8, чието съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” отговаря на изискванията на Възложителя. Трима от членовете на комисията 
разписаха документите от пликовете. При отваряне на ценовите оферти комисията 

оповести предлаганите цени. 

Комисията отвори Пликове №3 „Предлагана цена” на "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД за ОП 

1-3-5-8, чието съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

отговаря на изискванията на Възложителя. Трима от членовете на комисията разписаха 
документите от пликовете. При отваряне на ценовите оферти комисията оповести 

предлаганите цени. 

Комисията отвори Пликове №3 „Предлагана цена” на "ЛОКАТОР-К" ООД за ОП 1-

3-5-8, чието съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” отговаря 

на изискванията на Възложителя. Трима от членовете на комисията разписаха 

документите от пликовете. При отваряне на ценовите оферти комисията оповести 
предлаганите цени. 

След извършване на описаните по-горе действия, комисията прегледа за 

съответствие на документите, съдържащи се в Пликове №3. На оценка подлежат офертите 

на участниците, чиито оферти отговарят на обявените изисквания.  

Преди оценката по съответните ценови показатели, комисията извърши проверка 

за наличие на основания по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.). Когато оферта на участник съдържа 
предложение с числово изражение, подлежащо на оценяване, което е с 20% по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, комисията изисква от съответния участник подробна писмена 

обосновка за начина на негово образуване. 

За изчисляване на средната стойност беше използвана следната формула, която 
представлява изчисляване на средноаритметично на n брой оферти  

Ср.А = (Х:+ Х2+...+Хп) / n,  

където Х1,Х2...Хn са предложенията на участниците, а n е броят на предложенията. След 

получаване на средната стойност на останалите предложения, процентното съотношение 

между нея и предложението, което се сравнява, е изчислено по следната формула: 

𝑥 − 𝑦

𝑥
⋅ 100 = 0

0⁄  

където Х е средната стойност на останалите предложения, а У е предложението на 

проверявания участник. 
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ОП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.      "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 12569.17   16325.64   12161.13   18003.22   12161.13   18003.22   14221.00   18491.43   15447.81   

Средна цена 9204.99     8 541.28     9 329.28     26841.46   11968.42     

Разлика от средната цена  -37%   -42%   -30%   47% -55%   

2.      "ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД 

1   3   5     8   

6 500.00     7 000.00     7 000.00       6 600.00     

              14 346.70     

              54%   

8 700.00   опция 9 200.00   опция 9 200.00           

9 978.82     9 281.56     10069.56           

Разлика от средната цена  13%   1%   9%         

3.      "ВАТО БГ" ООД 

1   3   5   7 8 9 

8 086.93     11 382.11     11 382.11     18 729.91   6 350.09   14 919.85   

9 942.82     8 736.03     9 524.03     24587.00   14396.69     

Разлика от средната цена  19%   -30%   -20%   24% 56%   

4.      "ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД" ЕООД 

1           7 8   

12863.00             34953.00   20722.00     

9 146.22             16475.46   11522.30     

Разлика от средната цена  -41%           -112% -80%   

5.      "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД 

1   3   5     8   

8 880.00     6 968.00     9 980.00       11 980.00     

9 942.82     9 839.56     9 874.56       13 270.70     

Разлика от средната цена  11%   29%   -1%     10%   

6.      "ЛОКАТОР-К" ООД 

1   3   5     8   

5 925.00     5 830.00     5 950.00       14190.00     

              12828.70   

              -11%   

7 495.00   опция 6 615.00   опция 6 755.00           

10219.82     9 927.81     10680.81           

Разлика от средната цена  27%   33%   37%         
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Комисията констатира, че офертите на изброените по-долу участници са с повече 

от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за  конкретно посочени по-долу обособени позиции. На основание на чл. 70(1) 

ЗОП (отм.), комисията изиска от съответните участници в срок до 16:30 часа на 

11.08.2016 г. да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

цената: 

1. "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – ОП 7 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода при безнапорно течение“. Запитването е 

изпратено по електронна поща и по куриер с обратна разписка. 

2. "ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД - ОП 8 „Доставка на преносими ултразвукови 

разходомери/водомери“. Запитването е изпратено по електронна поща и по факс. 

3. "ВАТО БГ" ООД - ОП 7 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода при безнапорно течение“ и ОП 8 „Доставка 

на преносими ултразвукови разходомери/водомери“. Запитването е изпратено по 

електронна поща и по куриер с обратна разписка. 

4. "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД - ОП 3 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода с два вътрешни датчика при монтаж в 

празна тръба“. Запитването е изпратено по електронна поща и по куриер с обратна 
разписка. 

5. "ЛОКАТОР-К" ООД - ОП 1 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода с два външни Датчика“, ОП 3 „Доставка и 
монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с два вътрешни 

датчика при монтаж в празна тръба“ и ОП 5 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода с два вътрешни датчика при монтаж в 

пълна с вода тръба“. Запитването е изпратено по електронна поща и по факс. 

Участниците представиха изисканите обосновки в установения срок. 

Участници 
Време на подаване на 

обосновките 

"АКВА-90ИНЖЕНЕРИНГ"ООД – отговор по 
електронна поща 

15.08.2016  

(писмото със запитването 

е доставено на участника 

на 15.08.2016) 

"ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД – отговор по факс 10.08.2016 

"ВАТО БГ" ООД – отговор по факс 09.08.2016 

"ЛАБЕКСПЕРТ" ООД - писмо 10.08.2016 

"ЛОКАТОР-К" ООД – отговор по факс 11.08.2016 

Комисията разгледа представените обосновки, както следва: 

1) "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД. – Обосновката на участника във връзка с начина 

на формиране на предложената цена по ОП7 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода при безнапорно течение“ е следната: 

Посочената от участника цена за доставка на разходомер по ОП 7 действително е 

14221,00 лв. крайна цена без включен ДДС, като е съобразена с ценовата политика на 

производителя Mainstream Measurements за подобни случаи (обществени поръчки от 

водния сектор), а дружеството на участника е  представител на производителя за 

страните от Балканския полуостров. 

След като констатира наличието на обективни обстоятелства, в съответствие с чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП (отм.), Комисията прие обосновката на участника. 
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2) ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД. Обосновката на участника във връзка с начина на 

формиране на предложената цена за ОП 8 „Доставка на преносими ултразвукови 
разходомери/водомери“ е следната: 

Ценовото предложение е образувано, отчитайки наличието на следните 

изключително благоприятни условия за «Орион Инвайърмент» ООД и икономичност при 
изпълнение на поръчката: 

I. Наличие на изключително благоприятни обстоятелства: 

1. Доставка на преносими ултразвукови разходомери/водомери, предмет обособена 
позиция № 8 на обществената поръчка от директен производител SGM LEKTRA S.r.L., 

Италия, който е водеща европейска фирма с близо 40-годишен опит, специализирана в 
областта на «проектиране и производство на електронни инструменти за измерване на 
ниво, дебит, налягане и температура в промишлени процеси". Непрекъснатото развитие, 

проучване и внедряване на нови технологии за подобряване и разширяване на гамата от 
продукти, както и намаляване на себестойността на производството са неразделна част от 

политиката на фирмата. В допълнение, в последните години дружеството води експортно-

ориентирана политика, насочена към разширяване на присъствието си на външни 

пазари, което определя поддържането на благоприятни ценови условия. Дружеството 

разполага със собствена лаборатория за изпитване и калибриране, акредитирана съгласно 

NTC ISO IEC 17025. Разходомерите, произвеждани от SGM LEKRTA, в това число и 
предложените в настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 8 преносими 

ултразвукови разходомери/водомери за питейни води, модел 5бМ-200Н и устройство за 

измерване на дебелината на стената на тръби, модел 56М-100Т, са проектирани и 

реализирани от първокачествени материали, гарантиращи висока степен на устойчивост 

и прецизност на измерване. Като доказателство за това, участникът сочи представената в 
Плик № 1 - Документи за подбор по обособената позиция, декларация за съответствие от 

производителя. 

2. Стандартизация на производствените процеси и постигане на ниска себестойност. 

В резултат на натрупания дългогодишен опит в проектиране и производство на 
ултразвукови разходомери/водомери, SGM - LЕКТRА е достигнала висока степен на 

автоматизация и стандартизация на собствените си производствени процеси, въз основа 

на което постига ниска себестойност и висока степен на конкурентоспособност на 

производството при гарантирано високо качество. Дружеството разполага със знания, 

практически опит и утвърден модел на ценообразуване, намиращ отражение в пълна 
яснота по отношение на калкулации за вложен труд, материали и производствени 

разходи. Това обстоятелство позволява на SGМ - LЕКТRА да оптимизира допълнително 

собствената си себестойност и гарантира гъвкавост при определяне на ценовата 

политика. 

3. Специални търговски отстъпки и изключително благоприятния условия, 

предоставени от производителя. 

За конкретната тръжна процедура «Орион Инвайърмент» ООД e договорил 

специални търговски отстъпки и е получил изключително преференциални цени за 

предлаганата апаратура, което е допринесло за постигане на изключително благоприятни 

условия за участника при образуване на предложената цена по обособена позиция № 8, а 
именно: 

3.1. Участникът сочи, че SGМ - LЕКТRА е дългогодишен партньор на фирмите от 
групата на ОРИОН - Италия, чието дъщерно дружество е и "Орион Инвайърмент" ООД, 

участник в настоящата процедура. Това обстоятелство е от особено значение, тъй като 

между SGМ - LЕКТRА и фирмите от групата на ОРИОН са установени специфични 

преференциални търговски взаимоотношения, в значителна степен по-благоприятни от 
общоприетите такива между доставчик и дистрибутор. 

3.2. В допълнение на горното обстоятелство и в съответствие със собствената си 
търговска политика, за конкретната тръжна процедура, с възложител "Софийска вода“ АД 

- част от ВЕОЛИЯ, SGМ - LЕКТRА e предоставила на «Орион Инвайърмент» ООД 
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допълнителна специална ценова отстъпка, в това число и за предложените артикули по 

обособена позиция № 8. 

II. Фактори, благоприятстващи постигане на икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка и определящи ценовото предложение на «Орион Инвайърмент» 

ООД. 

1. Кадрова осигуреност. 

За изпълнение на поръчката «Орион Инвайърмент» ООД разполага с необходимите 
специалисти, с доказан професионален опит в реализиране на проекти за доставка на 

ултразвукови разходомери/водомери. Това обстоятелство е от значение за постигане на 

икономичност при изпълнение на поръчката и намира отражение при формиране на 

ценовото предложение на «Орион Инвайърмент» ООД по обособена позиция № 8. 

2. Разходи по изпълнението на поръката. 

Предвидените разходи са съобразени с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя. Ценовото предложение е формирано въз основа на 

следните групи разходи:  

а) себестойност на предложените преносими ултразвукови разходомери и 

устройства за определяне на дебелината на стената на тръби по обособена позиция № 8, 

б) общи разходи при изпълнение на поръчката: разходи за транспорт и доставка, 

разходи за осигуряване на двугодишна гаранция на изделията, други непредвидени 

разходи. Натрупаният практически опит, отличното познаване на предлаганата 

апаратура, както и съзнанието за високото качество на предлаганите продукти и 
осигурена адекватна и навременна техническа подкрепа от страна на производителя, са 

фактори, благоприятстващи постигането на икономичност от «Орион Инвайърмент» ООД 

при изпълнение на поръчката, намиращо отражение при формиране на ценовото 

предложение. 

3. Оценка на доходността и печалбата и степен на риск. 

Ясната представа за потенциалните рискове, адекватната им оценка и 

възможностите за тяхното намаляване от страна на "Орион Инвайърмент" ООД са важен 

фактор за обективната оценка на очаквана доходност и определяне цената на офертата. 

По-ниското ниво на риск води до по-ниско ниво на непредвидени разходи. 

III. Съпоставка с «референтни цени». 

За целите на настоящата обосновка и начина на образуване на ценовото 

предложение на «Орион Инвайърмент» ООД по обособена позиция № 8 «Доставка на 

преносими ултразвукови разходомери/водомери", участникът сочи, че се позовава, като 
«референтна», на единичната цена, предложена от «Орион Инвайърмент» ООД по 

обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за 

питейна вода с два външни датчика" от настоящата обществена поръчка. Участникът 

изхожда от обстоятелството, че и за двете обособени позиции (ОП 1 и ОП 8) предлага 

съпоставима апаратура: ултразвукови разходомери/водомери за питейни води с два 

външни датчика, при отчитане на разликите при формиране на цената между двете 
обособени позиции, които посочва по-нататък. При сравняване на цените от двете ценови 

предложения, онагледени в таблицата по-долу, става видно, че «Орион Инвайърмент» ООД 

използва съпоставими цени за двата модела ултразвукови разходомери/водомери, което е 

доказателство за обективността при формиране на цената, посочена е ценовото 

предложение на «Орион Инвайърмент» ООД по обособена позиция № 8. 

SGM / модел Предложена цена в лева без 
ДДС (Обособена позиция N° 1) 

Предложена цена в лева без ДДС 
(Обособена позиция № 8) 

101F/200H Мод. 101Р - 6.500,00 лв. Мод. 200Н- 6.600,00 лв. 
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При формирането на цената на преносимите ултразвукови разходомери по 

обособена позиция № 8 са взети под внимание следните конкретни технически 
особености: 

1. липса на разходи за стационарен монтаж; 

не са начислявани допълнителни разходи за транспорт до място за монтаж и 

командировъчни разходи за персонала; 

не са калкулирани разходи за закупуване на материали и дейности като полагане и 

укрепване на кабели, монтаж на крепежни елементи и др.; 

2. лесен и бърз монтаж на устройството в точката на измерване, без необходимост от 

измерване и разкрояване на местата за монтаж на сензорите към тръбите, тъй като 
същите са монтирани на метрична рамка. 

Наред с обективните фактори, изложени по-горе, определящи безспорните 

предимства на «Орион Инвайърмент» ООД по отношение на наличие изключително 
благоприятни условия и икономичност при изпълнение на поръчката, участникът сочи, че 

е взел предвид обстоятелството, че критерият за оценка, заложен в техническата 

документация е "най-ниска цена". В тази връзка, с цел постигане на конкурентна крайна 

цена, дружеството е заложило минимална брутна печалба върху стойността на доставката 

и общите разходи. 

Участникът заявява, че предложената от «Орион Инвайърмент» ООД цена в 

ценовото предложение по обособена позиция № 8 е реална и адекватна на факторите и 

обстоятелствата, които я формират. 

След като констатира наличието на обективни обстоятелства, в съответствие с чл. 

70, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от ЗОП (отм.), Комисията прие обосновката на участника. 

3) "ВАТО БГ" ООД. Обосновката на участника във връзка с начина на формиране на 

предложените цени за ОП 7 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода при безнапорно течение“ и ОП 8 „Доставка 
на преносими ултразвукови разходомери/водомери“ представлява писмо, в което 

участникът посочва, че в документа с разяснението е представил подробно 

описание на продуктите оферирани от фирма „Вато БГ" ООД по обособени позиции 

№7 и №8: 

1. Обособена позиция №7: 

• Стационарен контролер 

• Сензор за измерване на скорост 

• Сензор за измерване на ниво 

• UPS 

• Устройство за защита от токов удар 

• Опция за 24V захранване 

2. Обособена позиция №8: 

• Преносим, ръчен ултразвуков разходомер 

• Сензори за външен монтаж с обхват от DN50 до DN1000 или DN300 до DN3000 

дължина на кабелите 10 м 

• Температура -30'С до 90°С 

• Зарядно 

• Дебеломер 

Комисията единодушно взе решение, че така представената обосновка съдържа 

единствено декларативна информация и не сочи обективни обстоятелства за образуването 

на така предложените цени от участника по ОП 7 и ОП 8, и на основание чл. 70, ал. 3 от 

ЗОП (отм.), предлага на възложителя да отстрани участника от участие в процедурата. 
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4) "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД. Обосновката на участника във връзка с начина на 

формиране на предложената цена по ОП 3 - „Доставка и монтаж на ултразвукови 
разходомери/водомери за питейна вода с два вътрешни датчика при монтаж в 

празна тръба“ е следната: 

1. Предложената апаратура е на Китайско-американски производител. Китайските, 
както и американските производители са популярни със значително по-ниски цени от 

европейските производители. 

2. Намалена е търговската печалба на фирмата на около 10%, вместо стандартните за 

подобно оборудване 30-40%. 

3. Офисът на участника е в София и транспортните разходи по доставка, 

инсталиране, гаранционна поддръжка и сервиз ще бъдат минимални, което е 

допълнителна причина за по-ниската цена. 

Извод: С предлаганата цена участникът счита, че не нарушава закона за защита на 

конкуренцията и не предлага дъмпингови цени за ултразвукови разходомери/водомери. 

След като констатира наличието на обективни обстоятелства, в съответствие с чл. 

70, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗОП (отм.), Комисията прие обосновката на участника. 

5) "ЛОКАТОР-К" ООД. Обосновката на участника във връзка с начина на формиране 
на предложените цени за: ОП 1 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода с два външни датчика“, ОП 3 „Доставка и 

монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с два вътрешни 

датчика при монтаж в празна тръба“ и ОП 5 „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери за питейна вода с два вътрешни датчика при монтаж в 
пълна с вода тръба“, е следната: 

Ценовите предложения са изготвени при калкулиране себестойността на изделията 

и труда, с включени всички транспортни разходи и надценка. 

Производител на предложения от участника по ОП 1 разходомер от серия 

Dynasonics® TFX Ultra е фирма Badger Meter, Inc. - САЩ. Фирмата е специализирала в 

разработката и производството на богата гама разходомери за газове и флуиди, работещи 
по различни измервателни технологии. Филиалът в САЩ, произвеждащ ултразвуковите 

разходомери от сериите Dynasonics® е наследник на дейността на производственото звено 

на фирма Racine Federated, Inc (придобита от Badger Meter, Inc през 2012 г.), 

специализирало в разработката и производството на ултразвукови разходомери под 

марката Dynasonics™, радващи се на голяма световна популярност, самото то с 
дългогодишни традиции в областта. 

Ултразвуковите дебитомери от серия Dynasonics® са с изключително високо 

качество и конкурентни в ценово отношение, поради големия собствен опит на фирмата в 
проектирането, производството и поддръжката на ултразвукови дебитомери на база на 

най-модерни електронни и компютърни технологии. 

Предложените по ОП 3 и ОП 5 разходомери са под собствена на участника марка 
LOKAFLOW, което респективно му позволява да реализира съществени икономии от 

гледна точка на търговски разходи, свързани с дистрибуцията. Конфигурацията, наборът 

от функции и управлението на уредите са съобразени с най-често срещаните в практиката 

му потребности и селекцията е плод на неговия над 10 годишен опит в сферата на 

измервателното оборудване, работещо с ултразвукови технологии. 

При производството на разходомерите на участника са използвани най-

съвременните достижения в областта на ултразвуковите измервателни технологии в 

световен мащаб, като са използвани само висококачествени компоненти от Китай, ЕС и 
САЩ, което позволява високата точност на измерванията. Съответствието с приложимите 

най-актуални ЕС стандарти и директиви е проверено от независима акредитирана 

лаборатория. 

Тъй като детайлна информация за всяко от предвидените места за инсталация не 

присъства в заданието, при формиране на цената за доставката и монтажа на 
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разходомерите с вътрешни датчици участникът е приел, че на предвидените участъци за 

монтаж тръбата ще бъде достъпна от всички страни, като по хоризонтала ще бъде 
осигурено разстояние от външните страни на тръбата до други обекти (тръби, стени, 

дървета и пр.) в размер на около 2 м, което да позволи манипулациите на монтажника с 

инсталационното оборудване. 

При ценообразуването не е използвана държавна помощ. 

След като констатира наличието на обективни обстоятелства, в съответствие с чл. 
70, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от ЗОП (отм.), Комисията прие обосновката на участника. 

Комисията, на основание на критериите от конкурсния документ оцени офертите 

по критерий най-ниска цена. На оценка подлежи оферираната единична цена на стоката 
за съответната обособена позиция. На първо място за дадена позиция се класира 

участникът с най-ниска оферирана единична цена за същата позиция.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"АКВА-90 

ИНЖЕНЕРИНГ" 
ООД 

12569,17 16325,64 12161,13 18003,22 12161,13 18003,22 14221,00 18491,43 15447,81 

"ОРИОН 

ИНВАЙЪРМЕНТ" 
ООД 

8700,00 - 9200,00 - 9200,00 - - 6600,00 - 

"ДЕЛЧЕВ И СИН 
- ДИД" ЕООД 

12863,00 - - - - - 34953,00 20722,00 - 

"ЛАБЕКСПЕРТ" 
ООД 

8880,00 - 6968,00 - 9980,00 - - 11980,00 - 

"ЛОКАТОР-К" 
ООД 

7495,00 - 6615,00 - 6755,00 - - 14190,00  

"ВАТО БГ" ООД 8086,93 - 11382,11 - 11382,11 - - - 14919,85 

Доклад 

I. Комисията предлага на възложителя да отстрани офертите на 

следните участници, като посочва и основание за това: 

1. "ВАТО БГ" ООД -    за ОП 2, 4, 6 – чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП (отм.)  

      за ОП 7 и 8 – чл. 70, ал. 3 ЗОП (отм.) 

2. "НИК-21-МЕЧЕВ" ЕООД -   за ОП 8 – чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП (отм.) 

3. "ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД" ЕООД-  за ОП 2 – чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП (отм.) 

 

II. Комисията класира офертите по съответните обособени позиции, 
както следва: 

 

Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери 

за питейна вода с два външни датчика 

1 "ЛОКАТОР-К" ООД 

2 "ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД 

3 "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД 

4 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

5 "ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД" ЕООД 

 

Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери 
за питейна вода с четири външни датчика 

1 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 
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Обособена позиция 3 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери 

за питейна вода с два вътрешни датчика при монтаж в празна тръба 

1 "ЛОКАТОР-К" ООД 

2 "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД 

3 "ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД 

4 "ВАТО БГ" ООД 

5 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

 

Обособена позиция 4 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери 
за питейна вода с четири вътрешни датчика при монтаж в празна тръба 

1 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

 

Обособена позиция 5 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери 
за питейна вода с два вътрешни датчика при монтаж  в пълна с вода тръба 

1 "ЛОКАТОР-К" ООД 

2 "ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД 

3 "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД 

4 "ВАТО БГ" ООД 

5 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

 

Обособена позиция 6 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери 

за питейна вода с четири вътрешни датчика при монтаж  в пълна с вода тръба 

1 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

 

Обособена позиция 7 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери 

за питейна вода при безнапорно течение  

1 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

2 "ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД" ЕООД 

 

Обособена позиция 8 - Доставка на преносими ултразвукови разходомери/водомери 

1 "ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД 

2 "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД 

3 "ЛОКАТОР-К" ООД 

4 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

5 "ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД" ЕООД 

 

Обособена позиция 9 – Доставка и монтаж на ултразвуков разходомер за утайкови 

води с два външни датчика, работещи  потопени в утайкови води 

1 "ВАТО БГ" ООД 

2 "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

III. Комисията препоръчва на възложителя да се подпише договор:  

за ОП 1 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с 
два външни датчика с "ЛОКАТОР-К" ООД. 

за ОП 2 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с 

четири външни датчика с "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД. 

за ОП 3 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с 

два вътрешни датчика при монтаж в празна тръба с "ЛОКАТОР-К" ООД.  

за ОП 4 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с 
четири вътрешни датчика при монтаж в празна тръба с "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД. 

за ОП 5 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с 

два вътрешни датчика при монтаж в пълна с вода тръба с "ЛОКАТОР-К" ООД. 
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за ОП 6 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с 

четири вътрешни датчика при монтаж в пълна с вода тръба с "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" 
ООД. 

за ОП 7 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода при 

безнапорно течение с "АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ" ООД. 

за ОП 8 - Доставка на преносими ултразвукови разходомери/водомери с "ОРИОН 

ИНВАЙЪРМЕНТ" ООД.  

за ОП 9 - Доставка и монтаж на ултразвуков разходомер за утайкови води с два външни 

датчика, работещи потопени в утайкови води с  "ВАТО БГ" ООД. 

Работата на комисията на настоящия етап приключи с подписване на настоящия 

Протокол. 

София, 09.09.2016 г. 
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