
П Р О Т О к о л

На 02.10.2018 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-617/02.10.2018 г. комисия в състав: 
Председател:

1. I ...... . ....... в____ - Супервайзор „Питейни води" ЛИК
основни членове:
2 .  ____ _______  - Супервайзор сектор Логистика в ЛИК"
3. 1 - Старши специалист „Снабдяване"; 
и резервни членове:

4. ”  ~~ нинакова -Лабораторен специалист логистика и статистика в ЛИК
5. зова - Юрисконсулт;
6. сова - Юрисконсулт;
7. 1азарова -  Старши мениджър "Правен отдел ";
8. за - Юрисконсулт
9. >ва - Юрисконсулт;
10. тефанова - Мениджър „Снабдяване";
11- нова - Мениджър Финансов контрол на CAPEX ;
12. >рников - Старши специалист „Снабдяване";
13. ов - Старши специалист "Снабдяване";
14. жчкова - Старши специалист „Снабдяване";
15. - Старши специалист „Снабдяване";
16. юрисова - Старши специалист „Снабдяване";
17. ta - Старши специалист „Снабдяване";
18. L-.r.|*u . 4.MWUW - Координатор „Снабдяване ;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 46890/МВ-455 „Доставка, 
инсталация, въвеждане в експлоатация на автоматично устройство за дестилация и определяне на азот по Келдал", 
публикувана на 17.09.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9080846, и на основание чл. 97 и 
правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.
На публичното заседание на комисията на 02.10.2018 година в 14:00 часа присъства Емил Шопниколов-Управителя на 
фирма „Аналитичен сервиз и консултации" ЕООД. У )
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Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. 
Членовете на комисията, назначена от Възложителя, подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП. 
Комисията 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 21.09.2018 г. в 9:38 часа на 27.09.2018 г. в 11:45 часа

Участник- фирма: „Лабтех" ЕООД, 
ЕИК 131240101

„Медицинска техника Инженеринг"ООД, 
ЕИК 831641528

Седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив ул.„Иван Андонов" №13 гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 28Б

Тел.: 032 268 627 02 9712061
Факс: 032 242 410 032 9712410
Имейл: labtech@mbox. contact, ba info@mte-ba.com
Представляван от: Стамен Георгиев Стоянов - Управител Йонка Христова Гетова -Христанова 

- Управител
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив ул.„Иван Андонов" №13 гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 28Б
Оферирана цена 11 280,00 лв. без ДДС 11 990,00 лв. без ДДС

№ 3
Дата и час на подаване: на 01.10.2018 г. в 13:09 часа

Участник- фирма: „Аналитичен сервиз и консултации"ЕОО/
ЕИК 204214345

Седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. Хемус № 16, вх. Б

Тел.: 0887953116
Факс:
Имейл: Emil.sh59@gmail.com
Представляван от: Емил Шопов Попниколов - Управител
Оферирана цена 8 625,00 лв. без ДДС
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1. За Участник „Лабтех" ЕООД
- 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. За Участник „Медицинска техника Инженеринг" ООД
- 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. За участник „Аналитичен сервиз и консултации" ЕООД
- 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 Минка Димитрова, Петко Петков и Марияна Братованова 
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с 
изискванията, поставени от Възложителя:

4. „Лабтех" ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя
5. Медицинска техника Инженеринг" ООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя
б. „ Аналитичен сервиз и консултации " ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
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.

6.1. Съгласно т-2.1 Таблица 1, Технически спецификации и изисквания на Възложителя и Задължителна минимална 
техническа спецификация на отделните компоненти, Участникът трябва да оферира:

Автоматично устройство за дестилация и определяне на азот, по Келдал.
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Участникът е оферирал полуавтоматичен анализатор на азот по Келдал, модел BKN-984, производство на фирма Biobase 
Biodustry.

6.2. Съгласно т-2.1 Таблица 1, Технически спецификации и изисквания на Възложителя и Задължителна минимална 
техническа спецификация под № 18, Участникът трябва да оферира:

Наличие на възможност за свързване с различни модели автоматични титратори.
Участникът е оферирал Наличие на възможност за свързване с различни модели автоматични титратори, но декларираното 
не е потвърдено в приложената брошура на производителя. В приложената брошура на производителя този показател се 
отнася за друг модел от по-висок клас, а в брошурата няма нищо посочено за предложения модел.

6.3. Съгласно т-2.1 Таблица 1, Технически спецификации и изисквания на Възложителя и Задължителна минимална 
техническа спецификация под № 24, Участникът трябва да оферира:

Консумация на водата при 30°С не е по- голяма от 1 ml/min.
Участникът е оферирал Консумация на загрята вода в парогенератора при 30°С < ml/min, но декларираното не е 
потвърдено в приложената брошура на производителя. В приложената брошура на производителя този показател се отнася 
за друг модел от по-висок клас, а в брошурата няма нищо посочено за предложения модел.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участникът „Аналитичен сервиз и 
консултации" 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.
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.

№
Наименование на участника, предложил 
офертата

Оценявано предложение на участника - посочената Единична 
цена, включваща доставка, инсталация, пускане в експлоатация 
и обучение на персонала, в лв. без ДДС

1 „Лабтех" ЕООД Единична цена 11 280,00 лв. -100 точки
2 „Медицинска техника Инженеринг" ООД Единична цена 11 990,00 лв. -94.07 точки

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

1. „Лабтех" ЕООД
2. „Медицинска техника Инженеринг" ООД
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Комисията предлага на Възложителя да избере:

1. „Лабтех" ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул.„Иван Андонов'' №13, представлявано от Стамен 
Георгиев Стоянов - Управител за изпълнител на „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на автоматично 
устройство за дестилация и определяне на азот по Келдал"

o i . mРаботата на Комисията завърши на ......... 2018 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

( Г ....
В > /
Изт&р+н-йтелен дмректор
"Софийска вода" АД

комисия Стр. 5

Мrmi\U f—\ v\ I'l Y\ I pUDU ■ I W  ■ I X V /  I 1 4  I I W U


