
П Р О Т О К О Л

На 18.06.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-366/18.06.2018 г. комисия в състав: 
Председател:
1. Христина Бошнакова - Вътрешен одит, Контрол на качеството и управление на риска ЛИК. 
основни членове:
2. Диляна Димитрова - Отговорник по качество
3. Марияна Братованова - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:

4. Минка Димитрова - Супервайзор „Питейни води" ЛИК
5. Тонка Чолакова - Юрисконсулт;
6. Маргарита Лазарова -  Старши мениджър "Правен отдел ";
7. Петя Иванова - Юрисконсулт
8. Анелия Петрова - Юрисконсулт;
9. Елена Петрова - Юрисконсулт;
10. Радостина Стефанова - Мениджър „Снабдяване";
11. Екатерина Друмева - Старши бизнес анализатор;
12. Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване";
13. Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване";
14. Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване";
15. Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване";
16. Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
17. Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване";
18. Мира Тенева - Координатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 46280/МВ-397 и предмет 
„Закупуване на Анализатор за общ органичен въглерод и микроскоп", публикувана на 01.06.2018 г. в Регистъра за 
обществени поръчки към АОП под ID номер 9076729, и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, 
оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.
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На публичното заседание на комисията на 18.06.2018 година в 14:00 часа не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители.
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП.
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 вхо,сящия регистър:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 14.06.2018 г. в 10:31 часа на 14.06.2018 г. в 11:20 часа

Участник- фирма: „Медицинска техника Инженеринг"ООД, 
ЕИК 831641528

„Лаборбио" ООД, 
ЕИК 000711860

Седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 28Б гр. София, ул. Никола Славков № 41,ап.24

Тел.: 02 9712061 02 9506000
Факс: 032 9712410 02 9522258
Имейл: info@mte-bq.com info@laborbio.com
Представляван от: Йонка Христова Гетова -Христанова 

- Управител
Керан Атанасов Иванов-Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 28Б гр. София, ул. Никола Славков № 41,ап.24
Оферирана цена за 
Обособена позиция 2 18 940,00 лв. без ДДС 13 400,00 лв. без ДДС

№ 3
Дата и час на подаване: на 14.06.2018 г. в 12:30 часа

Участник- фирма: „Елта 90М" ООД,
ЕИК 130469816

Седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. Враня" № 82

Тел.: 02 9839649
Факс: 032 9832211
Имейл: office@elta90.eu
Представляван от: Теодор Иванов Замфиров - Управител

/Оферирана цена за ОП2 19 000,00 лв. без ДДС
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1. „Медицинска техника Инженеринг" ООД участва за Обособена позиция 2 „Доставка, инсталация, въвеждане 
в експлоатация на Светлинен микроскоп с дигитална камера. Конфигурацията трябва да е подходяща за 
микроскопско наблюдение на води за питейно-битови цели, отпадъчни води и утайки"
- Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в плика с 
офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.

2. „Лаборбио" ООД участва за Обособена позиция 2 „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на 
Светлинен микроскоп с дигитална камера. Конфигурацията трябва да е подходяща за микроскопско наблюдение на 
води за питейно-битови цели, отпадъчни води и утайки
- Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в плика с 
офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.

3. „Елта 90М" ООД участва за Обособена позиция 2 „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на 
Светлинен микроскоп с дигитална камера. Конфигурацията трябва да е подходяща за микроскопско наблюдение на 
води за питейно-битови цели, отпадъчни води и утайки
- Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото предложение и съдържащите се в плика с 
офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на Участника.
По обособена позиция 1 „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на анализатор за общ органичен 
въглерод (TOC analyser) за анализ на води за питейно-битови цели, включително и разработване на метод по EN 1484 
"Анализ на вода. Ръководство за определяне на Общ органичен въглерод /ООВ/ и Разтворен органичен въглерод 
/РОВ/"] няма получени оферти.

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

На поредица от закрити заседания, комисията в състав Христина Бошнакова, Диляна Димитрова и Марияна Братованова 
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с 
изискванията, поставени от Възложителя:

4. „Медицинска техника Инженеринг" ООД по Обособена позиция 2
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя
5. „ Лаборбио" ООД по Обособена позиция 2

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

/
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5.1 Съгласно т.3.12. от Изисквания към офертата и условия, на които следва да отговарят участниците, включително 
изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация от Обявата за 
събиране на оферти: Към техническото предложение участникът следва да представи приложимите: Участникът 
следва да представи приложими, изискуеми за стоките декларации за съответствие , с превод на български 
/заверени от участника копия/

Участникът е представил само Декларация за съответствие на английски език, без провед на български език.
5.2. Съгласно т.3.12. от Изисквания към офертата и условия, на които следва да отговарят участниците, включително 
изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация от Обявата за събиране на 
оферти: Техническото предложение трябва да отговаря на техническите изисквания, посочени в Техническото задание, 
Раздел А от проекта на договора.
5.3 Съгласно т-2.1.2 от Приложение 2, Технически спецификации и изисквания на Възложителя и Задължителна 

минимална техническа спецификация на отделните компоненти, Участникът трябва да оферира:
LED осветление, състоящо се от комбинация от фасетна леща и светлинен източник за по- добра осветеност по цялото 

зрително поле и консумация на електричество не повече от 6 W.
Участникът е оферирал LED осветление, състоящо се от комбинация от фасетна леща и светлинен източник за по- добра 
осветеност по цялото зрително поле и консумация на електричество 8 W.
5.4 Съгласно т-2.1.4 от Приложение 2, Технически спецификации и изисквания на Възложителя и Задължителна 

минимална техническа спецификация на отделните компоненти, Участникът трябва да оферира:
Три окулярна глава за наблюдение 0/100; 20/80 и 100/0.
Участникът е оферирал Три окулярна глава за наблюдение 0/100; 50/50 и 100/0.
5.5 Съгласно т-2.1.9 от Приложение 2, Технически спецификации и изисквания на Възложителя и Задължителна 

минимална техническа спецификация на отделните компоненти, Участникът трябва да оферира:
Обективи от типа Plan Achromat с перфокална дистанция 60 mm и увеличения:
Plan Achromat 10х за DF;
Plan Achromat 20x за DF;
Plan Achromat 40x за DF;
Plan- Achromat lOOx oil;
Участникът е оферирал:
Обективи от типа Plan Achromat c перфокална дистанция 45 mm и увеличения:
Plan Achromat Юх за DF;
Plan Achromat 20x за DF;
Plan Achromat 40x за DF;
Plan- Achromat lOOx oil;
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С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участникът „ Лаборбио " ООД да бъде 
отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а) от ЗОП, тъй като комисията е установила, че 
участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за събиране на 
оферти и приложенията към нея.

6. „Елта 90М" ООД по Обособена позиция 2
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
7. Комисията предлага на Възложителя:

Да прекрати възлагането на обществената поръчка, в частта й за Обособена позиция 1 „Доставка, инсталация, 
въвеждане в експлоатация на анализатор за общ органичен въглерод (TOC analyser) за анализ на води за питейно-битови 
цели. Провеждане на обучение за работа с анализатора на четирима служители на ЛИК Софийска вода АД. Гаранционно и 
извънгаранционно обслужване", тъй като няма получена оферта

Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „най- 
ниска цена" и съгласно описаната в обявата на поръчката методика за оценка.

1М<Наименование на участника, предложил 
офертата

Оценявано предложение на участника - посочената Единична 
цена в лв. без ДДС

1 „Медицинска техника Инженеринг" ООД по 
Обособена позиция 2

Единична цена 18940,00 лв. -100 точки

2 „Елта 90М" ООД по Обособена позиция 2 Единична цена 19000,00 лв. -99.68 точки

Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, подали оферти, 
съответстващи на определените в Обявата условия по обособена позиция 2, както следва:

1. „Медицинска техника Инженеринг" ООД
2 . „Елта 90М" ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „Медицинска техника Инженеринг" ООД , със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 28Б, 
представлявано от Йонка Христова Гетова- Христанова Управител за изпълнител на „Закупуване на Анализатор за общ

!
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органичен въглерод и микроскоп", по обособена позиция 2 „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на 
Светлинен микроскоп с дигитална камера. Конфигурацията трябва да е подходяща за микроскопско наблюдение на 
води за питейно-битови цели, отпадъчни води и утайки"

Работата на Комисията завърши на 1 Ш .. 2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

"Софии^а^Е^а" АД
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