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П Р О Т О К О Л

Ha 19.03.2019 година в 15:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-57/19.03.2019 г. комисия в състав:
1) Марияна Братованова- Старши специалист „Снабдяване“; 

основни членове:
2) Диляна Димитрова - Отговорник по качество
3) Христина Бошнакова - Лабораторен специалист-Логистика и статистика/ОМНО 

и резервни членове:
4) Весела Стефанова - Мениджър ЛИК
5) Радостина Стефанова -  Мениджър „Снабдяване“;
6) Сергей Поборников - Старши специалист „Снабдяване“;
7) Христо Зангов - Старши специалист "Снабдяване”;
8) Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“;
9) Иван Къчев - Старши специалист „Снабдяване“;
10) Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване“;
11) Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване“;
12) Мира Тенева - Координатор „Снабдяване“;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 48148/МВ-731 и предмет „Доставка на 
технически газове за лабораторни анализи”, публикувана на 22.02.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 
9085973, и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОГТ, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира 
участниците.
На публичното заседание на комисията на 19.03.2019 година в 15:30 часа не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители.
Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 -10 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. 
Председателят на 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:

/

КОМИСИЯ Стр. 1

Диляна Димитрова Мариянд/братованова
V !

Христина Бошнакова



№ 1 2
Дата и час на подаване: на 12.03.2019 г. в 12:31 часа на 14.03.2019 г. в 12:13 часа

Участник- фирма: Месер България ЕООД, 
ЕИК 816115948

„Линде газ България“ ЕООД 
ЕИК 130418266

Седалище и адрес на управление: гр.София 1528, ул. Димитър Пешев 
№ ЗА гр. Стара Загора,6000 Индустриална зань

Тел.: 02 8073232 02 973 73 02
Факс: 02 8073211 02 973 73 08
Имейл: officefa messer.bu marketina(flbu.linde- и as. com
Представляван от: Люсие Жулиен Адам- Управител Аннамария Виорел Аксинте - Управител

Адрес за кореспонденция: гр.София 1528, ул. Димитър Пешев 
№ ЗА

гр. София,1612 бул. Цар Борис III, № 1, ет.4

Ценово предложение: Сбор от единични цени:99,10 лв. без ДДС Сбор от единични цени: 100,73 лв. без ДДС

1. Участник „Месер България“ 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. Участник „Линде газ България“ 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 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:

3. Участник „Месер България“ ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.

4. Участник „Линде газ България“ ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:
Съгласно т.3.10. от Изискванията за Техническо предложение, предложението на участника трябва да отговаря на техническите изисквания, 
посочени в Техническото задание към договора. /)
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Предлаганите технически газове за лабораторни анализи трябва да отговарят на изискванията, заложени в проекто договора Раздел А 
Техническо задание и Раздел Б Цени и данни -  предмет на договора.
Участникът може да предложи газове с посочените максимални съдържания на примеси или да предложи по- чисти и с по- ниски 
съдържания на примеси.

4.1. Изисканата от възложителя за газ Аргон чистота на кислород е Ог </= 1,0 vpm, предложена от участника е О2 </= 2,0 ppm.,
с което предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя. Липсва информация за чистотата на 
метан.

4.2. Изисканата от възложителя за газ Водород чистота на кислород е Ог </= 1,0 vpm, предложена от участника е Ог </= 2,0
ppm., с което предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя.

4.3. Изисканата от възложителя за газ Азот чистота на кислород е Ог </= 2,0 vpm, предложена от участника е Ог </= 3,0 ppm.,
изискванията за водата е Н20 </= 3,0 vpm, предложена от участника е Н20 </= 5,0 ppm с което предложението на участника 
не отговаря на изискванията на възложителя.

4.4. Изисканата от възложителя за газ Кислород чистота на водата е Н20 </= 2,0 vpm, предложена от участника е Н20 </= 3,0
ppm с което предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя.

4.5. Изисканата от възложителя за газ Хелий чистота на азот е N2</=4,0vpm, предложена от участника е N2 </= 5,0 ppm,
чистота на кислород е Ог </= 1,0 vpm, предложена от участника е Ог </= 2,0 ppm, с което предложението на участника 
не отговаря на изискванията на възложителя.

С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участника „Линде газ България“ 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 предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, посочени в Обявата за събиране на оферти и 
приложенията към нея.
5. Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на определените в обявата условия, по критерий „най- ниска цена“ 

въз основа на следната методика за оценка:
Показател 1 -  Показател К1 с максимален брой точки 70 за Ценова таблица №1
Участникът с най-ниска „Цена за 1 м3, в лв., без ДЦС (с включени всички разходи, вкл. транспорт и наем на бутилки) получава 70 точки. 
Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниската цена се умножи по 70 точки и резултатът се раздели на 
предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Показател 2- Показател К2 с максимален брой точки 30 за Ценова таблица №2.
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Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава, като всички единични цени в колона „Цена за 1 м3, в лв„ без 
ДДС (с включени всички разходи, вкл. транспорт и наем на бутилки в Ценова таблица №2 се събират. Участникът с най-нисък общ сбор 
получава 30 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава, като най-ниския общ сбор се умножи по 30 точки и 
резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: К=К1+К2. Максималният брой точки на К е 100.

ОЦЕНКА

№ Участник К1 Оценка
точки К2 Оценка

точки КО=К1+К2

1. „Месер България“ ЕООД 4,10 70 95,00 30 100

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

1. „Месер България“ ЕООД

7. Комисията предлага на Възложителя да избере:
„Месер България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1528, ул. Димитър Пешев

№ ЗА, представлявано от Люсие Жулиен Адам- Управител за изпълнител на „Доставка на технически газове за лабораторни анализи”.
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