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П Р О Т О К О Л

Ha 27.07.2018 година в 11:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-455/24.07.2018 г. комисия в състав: 
Председател:

1

1

- Експерт БЗР. 

т. Мениджър БЗР
а - Старши специалист „Снабдяване";

резервни членове: 
4. перт БЗР.
5. сконсулт;
6. Старши мениджър "Правен отдел
7. онсулт
8. сконсулт;
9. юнсулт;
10. - Мениджър „Снабдяване";
11. Зизнес анализатор;
12. Старши специалист „Снабдяване";
13. л специалист "Снабдяване";
14. )тарши специалист „Снабдяване";
15. 1ециалист „Снабдяване";
16. «сова - Старши специалист „Снабдяване’
17. Старши специалист „Снабдяване";
18. юрдинатор „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 46552/МВ-425 и предмет 
„Периодични проверки на преносими газ детектори, въздушно изолиращи дихателни апарати, стационарни системи, 
алкохоломери и газозащитни костюми ", публикувана на 06.07.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID 
номер 9078168, 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 24.07.2018 година в 11:00 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,с ящия регистър:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 17.07.2018 г. в 14:59 часа на 18.07.2018 г. в 11:32 часа

Участник- фирма: „Локатор-К"ООД,
ЕИК 121462406

„Глимекс" ЕООД,
ЕИК 204110147

Седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к.Гоце Делчев бл.258,вх.А,ет. 1 гр. София, бул. Цариградско шосе № 

238,ет.1
Тел.: 02 9621881 02 9047413
Факс: 02 9622139 02 9047413
Имейл: lokator@dir.bq sales@lokator.com office@glimex.bg
Представляван от: Красимир Милчев Даков 

- Управител
Борислав Красимиров Метанов -Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София,ж.к. Гоце Делчев бл.258,вх.А,ет. 1 гр. София, бул.Цариградско шосе № 
238,ет. 1

Обособена позиция Обособена позиция 2 Обособена позиция 3
Оферирана цена 12 762,00 лв. без ДДС 940,00 лв. без ДДС

№ 3 4
Дата и час на подаване: на 19.07.2018 г. в 10:29 часа на 19.07.2018 г. в 12:29 часа

Участник- фирма: „Дрегер Сейфти България" ЕООД,
Е И К 131351653

„Сикс Ем Ес" ЕООД,
ЕИК 203074068

Седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. Д.Ваучер № 2 гр.Правец, ул.Хр. Ботев № 5

Тел.: 02 9634366 0888108632
Факс: 02 9630098
Имейл: evgeni.pantshev@draeger.com info@6ms.us
Представляван от: Евгени Панчев - Управител Светлана Николаева Василева -Управител
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Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Д.Ваучер № 2 гр.Правец, ул.Хр. Ботев № 5
Обособена позиция Обособена позиция 1 Обособена позиция 2
Оферирана цена 20 285,60 лв. без ДДС 11 980,00 лв. без ДДС

№ 5
Дата и час на подаване: на 23.07.2018 г. в 14:39 часа

Участник- фирма: „Делта Инструмент" ООД
ЕИК 010657069

Седалище и адрес на 
управление:

гр. София,ул. Малашевска № 8,БЛЦ,София, 
сграда С

Тел.: 02 9746237
Факс: 02 9746204
Имейл: delta@deltainst.com
Представляван от: Михайл Иванов Михайлов - Управител
Обособена позиция Обособена позиция 4
Оферирана цена 12 945,00 лв. без ДДС

1. „Локатор-К" ООД участва за Обособена позиция 2 „Периодична проверка на преносими газ детектори Crowcon 
Tetra 3 и Crowcon Gasman"
- 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. „Глимекс"ЕООД участва за Обособена позиция 3 „Периодична проверка на преносими газ детектори, 
произведени от Mine Safety Appliances Company"

- 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. „Дрегер Сейфти България" ЕООД участва за Обособена позиция 1 „Периодична проверка на преносими газ 
детектори, стационарни системи, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломер и газозащитни костюми, 
произведени от Draeger Safety GmbH."
- 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.
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4. „Сикс Ем Ес" ЕООД участва за Обособена позиция 2 „Периодична проверка на преносими газ детектори Crowcon 
Tetra 3 и Crowcon Gasman"
- 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.

5. „Делта Инструмент"ООД участва за Обособена позиция 4 „Периодична проверка на газ анализатори, 
произведени от „Делта Инструмент" ООД, в обекти на „Софийска вода" АД"

- 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.

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

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

6. „Локатор-К" 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. „Глимекс" ЕООД по Обособена позиция 3

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя

8. „Дрегер Сейфти България" ЕООД по Обособена позиция 1
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя
9. „Сикс Ем Ес" ЕООД по Обособена позиция 2

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Съгласно т.З.Ю. 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: Документ, доказващ че доставчикът е 
упълномощен от производителя за извършване на инспекция за годност, техническа поддръжка и сервиз на 
съответното изделие в Република България, при условие, че производителя оперира все още на пазара.
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Участникът е представил Пълномощното от българска фирма, за която нямаме доказателство, че е упълномощена 
от производителя.
С оглед на описаното несъответствие комисията предлага на възложителя участникът „Сикс Ем Ес"ЕООД 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.

10. „ Делта Инструмент" ООД по Обособена позиция 4
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя

11. 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.

N< Наименование на участника, предложил оферта, 
по съответната обособена позиция:

Оценявано предложение на участника - посочената стойност в 
клетка „Общо" в лв. без ДДС

1 „Дрегер Сейфти България" ЕООД по
Обособена позиция 1

Цена „Общо" 20 285,60 лв. -100 точки

2 „Локатор-К" ООД по Обособена позиция 2 Цена „Общо" 12 762 ,00 лв. -100 точки
3 „Глимекс" ЕООД по Обособена позиция 3 Цена „Общо" 940,00 лв. -100 точки
4 „Делта Инструмент" ООД по Обособена 

позиция 4
Цена „Общо" 12 945,00 лв. -100 точки

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

11.1. „Дрегер Сейфти България" ЕООД по Обособена позиция 1

11.2. „Локатор-К" ООД по Обособена позиция 2

11.3. „Глимекс" ЕООД по Обособена позиция 3

11.4. „Делта Инструмент" ООД по Обособена позиция 4

У)
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12. Комисията предлага на Възложителя да избере:

„Дрегер Сейфти България” ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Д.Ваучер № 2, 
представлявано от Евгени Панчев- Управител за изпълнител по обособена позиция 1 „Периодична проверка на 
преносими газ детектори, стационарни системи, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломер и 
газозащитни костюми, произведени от Draeger Safety GmbH"

„Локатор-К” ООД , със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Гоце Делчев бл.258,вх.А,ет. 1, 
представлявано от Красимир Даков- Управител за изпълнител по обособена позиция 2 „Периодична проверка на 
преносими газ детектори Crowcon Tetra 3 и Crowcon Gasman"

„Глимекс" ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Цариградско шосе № 238,ет.1, 
представлявано от Борислав Метанов- Управител за изпълнител по обособена позиция 3 „Периодична проверка 
на преносими газ детектори, произведени от Mine Safety Appliances Company"

„Делта Инструмент" ООД , със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Малашевска № 8,БЛЦ,София, 
сграда С, представлявано от Михайл Михайлов- Управител за изпълнител по обособена позиция 4 „Периодична 
проверка на газ анализатори, произведени от „Делта Инструмент" ООД, в обекти на „Софийска вода" АД"

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

Утвърждавам настоящия протокол:

Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД
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