
<3<ZU-UX<L/CtL U/€XpO/2^M^LC^.UJL П-О З З Л / З

П Р О Т О К О Л

На 03.12.2019 година в 15:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед СН-322/03.12.2019 г. комисия в състав:

1)
основни членове:
2)

3)

Старши специалист „Снабдяване“;

1ксперт Безопасност и здраве при работа
Сирянова- Ст. Мениджър “Безопасност и здраве при работа

и резервни членове:
4) Експерт Безопасност и здраве при работа
5) - Експерт Безопасност и здраве при работа“;
6) ■ - Старши специалист „Снабдяване“;
7) : рши специалист "Снабдяване";
8) : ■ Старши специалист „Снабдяване“;
9) ] и специалист „Снабдяване“;
10) . - Старши специалист „Снабдяване“;
11) ] зши специалист „Снабдяване“;
12) ] 'тарши специалист „Снабдяване“;
13)3] -  Мениджър „Снабдяване“;

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 49713/МВ-883 и предмет „Измерване и оценка 
на съответствието с нормативни изисквания на факторите на работна и околна среда във връзка със здравословните и безопасни условия на 
труд”, публикувана на 13.11.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9094496, удължен срок за подаване на 
оферти, на основание чл.188 ал. 2 от ЗОП, публикувано на 28.11.2019 год. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 
9094869 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 03.12.2019 година в 15:00 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 ичл. 51,ал.8-10и13,  във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
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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:

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 27.11.2019 г. в 12:35 часа на 27.11.2019 г. в 15:45 часа

Участник- фирма: Лабексперт ООД, 
ЕИК 175194011

Акредитиран орган за контрол „Ефект 
Контрол“ от вида А при „Ангел 2004“ ООД, 
ЕИК 111555036

Обособена позиция 3 1

Седалище и адрес на управление: гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе“ 268, 
ет. 3,офис 8 гр. Монтана, бул. „Христо Ботев“ 2

Тел.: 02 875 0221, 0888396995 02 8394909, 0888396995

Имейл: sales®labexoert.be efekt kontrol(o),mail.ba
Представляван от: Дарина Иванова Маринова - Управител Цветелина Николова - Ръководител

Адрес за кореспонденция: гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе“ 268, 
ет. 3,офис 8 гр. София 1225, ул. „Съзнание“ 20

Ценово предложение: Сума от единични цени: 240,00 лв. без Д ДС Сума от единични цени: 260,00 лв. без ДДС

1. Участник „Лабексперт“ ООД по обособена позиция 3- Измервания и оценка за съответствие на Емисии на вредни вещества от 
работата на водогрейни котли, когенерация. Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., поел. изм. и доп., бр. 61/2017 г.). 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 АОК „Ефект контрол“ от вида А при „Ангел 2004“ ООД по обособена позиция 1- „Измервания и оценка за 
съответствие на фактор Електромагнитни полета на оборудване, работещо в радиочестотния диапазон или с промишлена честота: 
Наредба № РД-07-5 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с 
експозиция на електромагнитни полета“. 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.
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На поредица от закрити заседания, комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за участие, е цел да констатират
тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
3. Относно участник „Лабексперт“ ООД по обособена позиция 3

След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които са в
съответствие е техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в обявата и на ЗОП.
4. Относно участник АОК „Ефект контрол“ от вида А при „Ангел 2004“ ООД по обособена позиция 1
След прегледа на представените документи, комисията констатира следните непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.
4.1. Съгласно изискванията в т.3,12 от инструкциите офертата на участника трябва да съдържа Списък -  декларация на квалифицирания 

персонал, които ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката, в който да е посочена следната информация: име и фамилия, 
образование, професионална квалификация и професионален опит и вида на измерванията, които е извършвал, с посочване на 
обособената позиция. Участникът в офертата си не е предоставил изискания списък -  декларация, което не отговаря на заложените от 
възложителя изисквания.

4.2. Съгласно изискванията в т.3,13 от инструкциите офертата на участника трябва да съдържа Списък на средствата за измерване, 
спомагателното оборудване и допълнителните устройства към тях, които ще се използват при измерване и оценката за съответствието 
на контролираните фактори, е посочване на обособената позиция. Участникът в офертата си не е предоставил изискания списък на 
средствата за измерване, спомагателното оборудване и допълнителните устройства към тях, които ще се използват при измерване и 
оценката за съответствието на контролираните фактори, което не отговаря на заложените от възложителя изисквания.

4.3. Съгласно изискванията в т.3,14 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа- Списък и Копие от 
Методиките и нормативните актове за оценка на съответствието, които ще прилага при измерване и оценка на факторите по съответната 
обособената позиция. В офертата си участникът не е представил изисканите Списък и Копие от Методиките и нормативните актове за 
оценка на съответствието, които ще прилага при измерване и оценка на факторите, което не отговаря на заложените от възложителя 
изисквания.

4.4. Съгласно изискванията в т.3,14 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа- Частите (извадки) от
методиката/те, които описват стъпките за извършване на конкретните измервания и използваната апаратура и оценка на факторите по 
обособената позиция. В офертата си участникът не е представил изисканите Частите (извадки) от методиката/те, които описват 
стъпките за извършване на конкретните измервания и използваната апаратура и оценка на факторите, което не отговаря на заложените 
от възложителя изисквания. /
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4.5. Съгласно изискванията в т.3,14 от инструкциите Техническото предложение на участника трябва да съдържа- Списък на 
оборудването, с което ще изпълнява поръчката, както и доказателства за неговата метрологична обезпеченост;

В офертата си участникът не е представил изисканият Списък на оборудването, с което ще изпълнява поръчката, както и доказателства 
за неговата метрологична обезпеченост, което не отговаря на заложените от възложителя изисквания.
С оглед на описаните несъответствия комисията предлага на възложителя участника АОК „Ефект контрол“ от вида А при „Ангел 
2004“ ООД по обособена позиция 1 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. По обособена позиция 2 „Измервания и оценка за съответствието на концентрацията на Химични агенти във въздуха на работното 
място- Наредба № 13/2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8/2004 
г., поел. изм. и доп., бр. 73/2018 г.).] няма получени оферти.

6. По обособена позиция 4 Измервания и оценка за съответствие на концентрацията на Прахови частици на работната среда /биологични 
агенти, азбестови влакна или обща запрашеност във въздуха за различните работните места Наредба № 4 за защита на работещите от 
рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105/2002 г.); Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, 
свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71/2006 г.); Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88/1999 г., поел. изм., бр. 95 от 29.11.2016 г.).] „ 
няма получени оферти.

Комисията извърши оценка на постъпилата оферта по Обособена позиция 3, съответстваща на определените в обявата условия, по 
критерий „оптимално съотношение качество/цена“ въз основа на следната методика за оценка:

Показател 1 /П1/ -  „Предложена цена“ с максимален брой точки 70.
Участникът попълва предлаганата от него единична цена в колона „Ед. цена лева без ДДС за едно работно място за всеки вид контролиран 
фактор/ по редове/, в Ценовата таблица, за съответната обособена позиция, от Приложение 3 ценово предложение, към договора.
На оценка, за съответната обособена позиция, подлежи стойност в клетка „Обща сума от единичните цени“, равна на сбора от всички 
стойности в колона „Ед. цена в лева без ДДС за едно работно място за всеки вид контролиран фактор.
Участникът с най- ниска стойност, в клетка „Обща сума от единичните цени“, за съответната обособена позиция, получава 70 точки. 
Оценката на всеки от останалите участници се получава като най-ниската „стойност, в клетка „„Обща сума от единичните цени“ се умножи 
по 70 и резултатът се раздели на „стойност, в клетка „Обща сума от единичните цени“, предложена от съответния участник и частното се 
закръгли до втория знак след десетичната запетая.
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Показател 2 /П2/-„Качествени показатели“ с максимален брой точки 30.
Оценката по показател 2 се формира на базата на представените документи/декларации по точките, описани в таблицата за „Качествени 
показатели“ за изпълнение на обособената позиция, ако участникът е направил такива. Тези, които не са предоставили документи по 
таблицата получават 0 точки, а предоставилите се оценяват по следния начин - При наличие на документи, доказващи обстоятелствата 
посочени в таблицата за „качествени показатели“ по т. 1 и т. 2 и декларация за готовността за изпълнение на т. 3 се присъждат по 10 точки 
за всяка една от точките в таблицата.
Във формирането на П2 подлежат всички присъединени точки по отделните точки на таблицата за „качествени показатели“.
Крайната оценка на предложенията се получава по формулата: К=П1+П2. Максималният брой точки на К е 100.

ОЦЕНКА по Обособена позиция 3

№

Наименование 
на участника

Оценявано предложение на участника - „Обща сума 
от единичните цени“, равна на сбора от всички 
стойности в колона „Ед. цена в лева без ДДС за едно 
работно място за всеки вид контролиран фактор, в 
лв. без ДДС

П1 П2 к

1 „Лабексперт“
ООД

„Обща сума от единичните цени 240,00 лв. 70 30 100

7. Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника, подал оферта по обособена позиция 3, 
съответстваща на определените в Обявата условия- „Лабексперт“ ООД

8. Комисията предлага на Възложителя да избере:
„Лабексперт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе“ 268, 

ет. 3,офис 8, представлявано от Дарина Иванова Маринова - Управител
за изпълнител по Обособена позиция 3 „Измервания и оценка за съответствие на Емисии на вредни вещества от работата на водогрейни 
котли, когенерация. Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., поел. изм. и доп., бр. 61/2017 г.)“
Комисията предлага на Възложителя:
9. Да прекрати възлагането на обществената поръчка, в частта й за Обособена позиция 1 „-„Измервания и оценка за съответствие на 

фактор Електромагнитни полета на оборудване, работещо в радиочестотния диапазон или с промишлена честота: Наредба № РД-07-5 г.
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за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на 
електромагнитни полета“, тъй като получената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 
посочени в Обявата за събиране на оферти и приложенията към нея.

10. Да прекрати възлагането на обществената поръчка, в частта й за Обособена позиция 2 „Измервания и оценка за съответствието на 
концентрацията на Химични агенти във въздуха на работното място- Наредба № 13/2003 г. за защита на работещите от рискове, 
свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8/2004 г., поел. изм. и доп., бр. 73/2018 г.)“, тъй като няма получена 
оферта.

11. Да прекрати възлагането на обществената поръчка, в частта й за Обособена позиция 4 „Измервания и оценка за съответствие на 
концентрацията на Прахови частици на работната среда /биологични агенти, азбестови влакна или обща запрашеност във въздуха за 
различните работните места Наредба № 4 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа 
(ДВ, бр. 105/2002 г.); Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71/2006 г.); 
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на 
работното оборудване (ДВ, бр. 88/1999 г., поел. изм., бр. 95 от 29.11.2016 г.)“ , тъй като няма получена оферта.

Работата на Комисията завърши на

КОМИСИЯ Стр. 6

/ \ ^ r i V . I U  I M J ^ r i ^ U U А р м ч . 1  K i n a  / ц и п с о а


