
" С о ф и й с к а  в о д а "  АД.  С о ф и я  
П Р О Т О К О Л  №2

Протокол № 2 по процедура ТТ001892

На, 22.01.2020 година в 9:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-7/09.01.2020 г комисия в състав:

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер номер ТТ001892 и предмет „Доставка на 
електроматериали, резервни части и консумативи"
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 -  ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за електрически инсталации"; ГРУПА 2: "Доставка на 
прожектори и индукционни лампи"; ГРУПА 3: "Доставка на улични осветителни тела с лампа в комплект"; ГРУПА 4: 
"Доставка на резервни ел.части за обезводнителна и сгъстителна инсталация".
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Протокол № 2 по процедура ТТ001892
Обособена позиция 2 - ГРУПА 1: "Доставка на кабели и проводници"; ГРУПА 2: "Доставка на Електроизолационни 
материали"; ГРУПА 3: "Доставка на Резервни части Schneider"; ГРУПА 4: "Доставка на Комутационно оборудване"; 
ГРУПА 5: "Доставка на автоматични прекъсвачи"; ГРУПА б: "Доставка на Резервни части за оптична инсталаиця"; 
ГРУПА 7 - Доставка на резервни части за оборудване АВВ..
Обособена позиция 3 - ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за PLC" ГРУПА 2: "Доставка на КИП и А части и модули"; 
ГРУПА 3: "Честотни регулатори и соф.стартери"; ГРУПА 4 - Доставка на честотни регулатори за помпи",

открита с Решение СН-327/06.12.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 06.12.2019 г. под номер 00435- 
2019-0091, да отвори Плик „Предлагани ценови параметри" , на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за участие.

Мястото, датата и часът на отваряне на запечатания плик „Предлагани ценови параметри", бе предварително оповестено, чрез 
обява в раздел „Профил на купувача" на сайта на Възложителя. На отварянето на ценовите предложения присъстваха следните 
представители на участниците - Никола Радков Парапунов - пълномощник на Тилком ООД и Георги Фратев - управител на Елсим 
ООД.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри", на участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 
3, т. 1 от ППЗОП отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя - посочени в документацията за обществената поръчка и 
оповести предложените цени от плик „Предлагани ценови параметри". Трима членове от комисията подписаха гърба на ценовите 
предложения на участниците. Комисията предложи на всеки от присъстващите представители на участниците да подпише ценовите 
предложения на останалите участници, но никой от двамата присъстващи не упражни правото си да подпише. С описаните действия 
приключи публичната част от заседанието на комисията.

На следващи свои заседания комисията прегледа ценовите предложения на допуснатите участници и констатира следното: 

Обособена позиция 1

1. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Филкаб" АД за 
Обособена позиция 1 и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за 
обществената поръчка и ЗОП.

2. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Тилком" ООД за 
Обособена позиция 1 и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за 
обществената поръчка и ЗОП.

3. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Елсим" ООД за 
Обособена позиция 1 и констатира, че съдържанието не е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията 
за обществената поръчка и ЗОП.

След като разгледа по същество представените документи в плик „Предлагани ценови параметри" комисията установи, че в 
Ценова таблица Обособена позиция 1, Група 1 „Доставка на резервни части за електрически инсталации" участника не е
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попълнил клетка Ед. Цена за 1 бр. в лв. без ДДС за позиция 674 „180/100/30 с две врати".Съгласно т. 17.8.1. от инструкциите 
към участниците, участника трябва да представи „17.8.1.Попълнена Ценова таблица (всички групи) за съответната обособена 
позиция/по образец/ на хартиен и електронен носител (Excel файл на CD)ot Раздел Б: "Цени и данни", в която всички празни 
клетки трябва да бъдат правилно попълнени, съгласно изискванията на документацията за обществена поръчка." Ценовото 
предложение на Участника не отговаря на изискванията по т.17.8.1 от инструкциите към участниците. В т.17.8.3.4 от 
инструкциите към участниците възложителят е посочил изрично: „Участникът задължително попълва цялата необходима 
информация (всички клетки) в таблиците съгласно инструкциите в документацията. В случай, че не е попълнена дори една 
клетка срещу дадена позиция (ред) от таблиците за съответната обособена позиция, ще се счита, че Участникът не е 
попълнил коректно таблиците и предложението му няма да бъде оценявано." Предвид изложеното, Комисията не оценява 
предложението на участника.

С оглед направените констатации, комисията предлага на Възложителя на основание на чл.107, т.2 а) от ЗОП да отстрани от 
участие в процедурата:

Участника „Елсим" ООД, ЕИК: 040597464 , със седалище: гр. София 1164,район Лозенец ул. Милин Камък No 25, 
представлявано от Георги Стефанов Фратев- управител , за Обособена позиция 1 - ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за 
електрически инсталации"; ГРУПА 2: "Доставка на прожектори и индукционни лампи"; ГРУПА 3: "Доставка на улични 
осветителни тела с лампа в комплект"; ГРУПА 4: "Доставка на резервни ел.части за обезводнителна и сгьстителна 
инсталация, защото е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката.

4. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Кабелкомерс" ООД за 
Обособена позиция 1 и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за 
обществената поръчка и ЗОП.

Обособена позиция 2
1. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Филкаб" АД за 
Обособена позиция 2 и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за 
обществената поръчка и ЗОП.
2. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Тилком" ООД за 
Обособена позиция 2 и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за 
обществената поръчка и ЗОП.
3. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Кабелкомерс" 
ООД за Обособена позиция 2 и констатира, че съдържанието не е съобразно обявените от Възложителя условия в 
документацията за обществената поръчка и ЗОП.

След като разгледа по същество представените документи в плик „Предлагани ценови параметри" комисията установи, че 
участникът не е представил на хартиен носител Ценова таблица Обособена позиция 2, ГРУПА 7 -  „Доставка на резервни 
части за оборудване АВВ". Съгласно т. 17.8.1. от инструкциите към участниците, участникът трябва да представи 
„17.8.1.Попълнена Ценова таблиц  ̂ (всички групи) за съответната обособена позиция/по образец/ на хартиен и електронен
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носител (Excel файл на CD)ot Раздел Б: "Цени и данни", в която всички празни клетки трябва да бъдат правилно попълнени, 
съгласно изискванията на документацията за обществена поръчка." Ценовото предложение на Участника не отговаря на 
изискванията по т.17.8.1 от инструкциите към участниците. В т.17.8.3.4 от инструкциите към участниците възложителят е 
посочил изрично: „Участникът задължително попълва цялата необходима информация (всички клетки) в таблиците съгласно 
инструкциите в документацията. В случай, че не е попълнена дори една клетка срещу дадена позиция (ред) от таблиците за 
съответната обособена позиция, ще се счита, че Участникът не е попълнил коректно таблиците и предложението му няма да 
бъде оценявано." Предвид изложеното, Комисията не оценява предложението на участника.

С оглед направените констатации, комисията предлага на Възложителя на основание на чл.107, т.2 а) от ЗОП да отстрани от 
участие в процедурата:

Участника „Кабелкомерс" ООД, ЕИК: 812231930 , със седалище: гр. Бургас 8000, ж.к. „Северна промишлена зона " Лозово, 
представлявано от Росица Димова Балабанова - управител , за Обособена позиция 2 - ГРУПА 1: "Доставка на кабели и 
проводници"; ГРУПА 2: "Доставка на Електроизолационни материали"; ГРУПА 3: "Доставка на Резервни части Schneider"; 
ГРУПА 4: "Доставка на Комутационно оборудване"; ГРУПА 5: "Доставка на автоматични прекъсвачи"; ГРУПА б: "Доставка на 
Резервни части за оптична инсталаиция"; ГРУПА 7 - Доставка на резервни части за оборудване АВВ", защото е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Обособена позиция 3
1. Комисията прегледа ценовото предложение в плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Тилком" ЕООД за 
Обособена позиция 3 и констатира, че съдържанието е съобразно обявените от Възложителя условия в документацията за 
обществената поръчка и ЗОП.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовото предложение за Обособена 
позиция 3 поради наличието на едно ценово предложение, което отговарят на документацията за обществената поръчка и 
ЗОП

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовите предложения за Обособена 
позиция 2, поради наличието на две ценови предложение, които отговарят на документацията за обществената поръчка и 
ЗОП.

Комисията установи, че може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовите предложения за Обособена позиция 
1 поради наличието на три ценови предложение, които отговарят на документацията за обществената поръчка и ЗОП и 
извърши следните изчисления:
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Участник

Оценявано Предложение - сбор на 
всички единични цени от Ценова 
таблица Обособена позиция 1 от 
раздел Б: Цени и данни

Средна стойност на числовите 
предложения на останалите 
у частници(Х1 +Х2+... Хп)/п,къдетоХ1, 
Х2....Хп - числови предложения на 
участницитеп-броят на предложенията

Процентно съотношение на средната стойност на 
останалите предложения спрямо проверяваното 
предложение(Х-У)/Х*100, къдетоХ-средна стойност 
на останалите предложения Y-предложение на 
проверявания участник

„Филкаб" АД 76531.91 114371.29 33.08
Тилком ООД 148932.94 78170.77 -90.52
Кабелкомерс ООД 79809.63 112732.43 29.20

След извършените изчисления комисията установи, че има основание за изискване на обосновка по чл. 72 ал. 1 ЗОП.

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП и извършените изчисления на 31.01.2020 г. изиска:

• подробна писмена обосновка от „Филкаб" АД за начина на образуване на числово изразените единични цени от Ценови 
таблици от раздел Б: „Цени и данни" от проекта на договора от ценовото предложение от Плик „Предлагани ценови 
параметри" на процедура ТТ001892 и предмет „Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи” 
за Обособена позиция 1 -  ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за електрически инсталации"; ГРУПА 2: 
"Доставка на прожектори и индукционни лампи"; ГРУПА 3: "Доставка на улични осветителни тела с лампа в 
комплект"; ГРУПА 4: "Доставка на резервни ел.части за обезводнителна и сгьстителна инсталация", тъй като 
предложението на участника е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници. Участникът представи изисканата обосновка в определения от Комисията срок. Комисията разгледа 
представената обосновка и констатира, че Участникът е посочил пълни и обективни обстоятелства. Тези обстоятелства са 
свързани с възможността на участника да осигури за възложителя най - благоприятни условия в резултат на:

1. „Филкаб" АД има дистрибуторски договори за покупко-продажба с редица международни производители, лидери в 
сферата на електроматериалите и средства за автоматизация, кабелна арматура, електроизолационни материали и 
осветителната техника в световен мащаб.
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2. Участникът извършва директни и редовни доставки без посредници от страната и чужбина и получава много добри 
търговски условия.

3. Част от предложените за доставка продукти в Група 2 са производство на Филкаб АД, което да възможност за 
предлагане на изключително благоприятни цени.

4. Участникът има добре развита логистична мрежа с транспорт и складове в редица градове в България.

Посочените обстоятелства сочат за наличие на изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената 
поръчка, което отговаря на изискването в чл.72. ал.2. т.2, предл.2 от ЗОП. Предвид изложеното комисията реши да приеме 
обосновката.

• подробна писмена обосновка от „Кабелкомерс" ООД за начина на образуване на числово изразените единични цени от 
Ценови таблици от раздел Б: „Цени и данни" от проекта на договора от ценовото предложение от Плик „Предлагани 
ценови параметри" на процедура ТТ001892 и предмет „Доставка на електроматериали, резервни части и 
консумативи” за Обособена позиция 1 - ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за електрически инсталации"; 
ГРУПА 2: "Доставка на прожектори и индукционни лампи"; ГРУПА 3: "Доставка на улични осветителни тела с 
лампа в комплект"; ГРУПА 4: "Доставка на резервни ел.части за обезводнителна и сгъстителна инсталация", 
тъй като предложението на участника е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
останалите участници. Участникът представи изисканата обосновка в определения от Комисията срок. Комисията разгледа 
представената обосновка и констатира, че Участникът е посочил пълни и обективни обстоятелства. Тези обстоятелства са 
свързани с възможността на участника да осигури за възложителя най - благоприятни условия в резултат на:

1. „Кабелкомерс" ООД предлага светоизточниците от тип метал -халогенни, живачни и натриеви, на промоционални 
цени.

Посочените обстоятелства сочат за наличие на изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената 
поръчка, което отговаря на изискването в чл.72. ал.2. т.2, предл.2 от ЗОП. Предвид изложеното комисията реши да приеме 
обосновката.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие 
и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най ниска цена" както следва:

Оценка - максимален брой точки 100 за Ценови таблици раздел Б Цени и данни Обособена позиция 1 - ГРУПА 1: 
"Доставка на резервни части за електрически инсталации"; ГРУПА 2: "Доставка на прожектори и индукционни лампи";
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ГРУПА 3: "Доставка на улични осветителни тела с лампа в комплект"; ГРУПА 4: "Доставка на резервни ел.части за

обезводнителна и сгъстителна инсталация".

Участник
сбор единични 
цени група 1

сбор единични цени 
група 2

сбор единични цени 
група 3

сбор единични цени 
група 4

общо сбор 
единични цени 
Обособена 
позиция 1

Общ брой 
точки

„Филкаб" АД 22684.79 2276.46 16698.1 34872.56 76531.91 100.00
Тилком ООД 32692.6 2680 51627.03 61933.31 148932.94 53.59
Кабелкомерс ООД 25579.3 763.57 21319.45 32147.31 79809.63 95.89

Оценка - максимален брой точки 100 за Ценови таблици раздел Б Цени и данни Обособена позиция 2 -  ГРУПА 1: 
"Доставка на кабели и проводници"; ГРУПА 2: "Доставка на Електроизолационни материали"; ГРУПА 3: "Доставка на 
Резервни части Schneider"; ГРУПА 4: "Доставка на Комутационно оборудване"; ГРУПА 5: "Доставка на автоматични 

прекъсвачи"; ГРУПА 6: "Доставка на Резервни части за оптична инсталаиця"; ГРУПА 7 - Доставка на резервни части за 
_ __________________ __________ _________оборудване АВВ._________ ____ _ _____ _____ _____

Участник
сбор единични 
цени група 1

сбор единични 
цени група 2

сбор единични 
цени група 3

сбор единични 
цени група 4

сбор единични 
цени група 5

сбор
единични 
цени група 
6

сбор
единични 
цени група 7

общо сбор 
единични цени 
Обособена 
позиция 2

Общ
брой
точки

„Филкаб" АД 16789.97 489.53 198529.35 10572.43 9529.53 3216.07 40420.44 226381.28 100.00
Тилком ООД 25810.2 1135.5 230924.21 12951.4 11315.98 4368.5 54720.78 270821.31 83.59

Оценка - максимален брой точки 100 за Ценови таблици раздел Б Цени и данни Обособена позиция 3 -  ГРУПА 1: 
"Доставка на резервни части за PLC" ГРУПА 2: "Доставка на КИП и А части и модули"; ГРУПА 3: "Честотни регулатори и

соф. стартер и"; ГРУПА 4 - Доставка на честотни регулатори за помпи",.

Участник
сбор единични 
цени група 1 л

сбор единични 
цени група 2

сбор единични 
цени група 3

сбор единични 
цени група 4

общо сбор 
единични цени 
Обособена 
позиция 3

Общ брой 
точки

Тилком ООД 519292.61 128440.78 6483 258204 912420.39 100.00
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Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито 
предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:

Обособена позиция 1 - ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за електрически инсталации"; ГРУПА 2: "Доставка на прожектори и 
индукционни лампи"; ГРУПА 3: "Доставка на улични осветителни тела с лампа в комплект"; ГРУПА 4: "Доставка на резервни 
ел.части за обезводнителна и сгьстителна инсталация".

1. „Филкаб" АД, ЕИК: 115328801 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. Коматевско шосе
No 92, Производствен корпус, ет. 5, представлявано от Атанас Иванов Танчев;

2. „Кабелкомерс" ООД, ЕИК: 812231930 , със седалище: гр. Бургас 8000, ж.к. „Северна промишлена зона " Лозово,
представлявано от Росица Димова Балабанова - управител;

3. „Тилком" ООД ЕИК: 200736730 със седалище и адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев No
1, представлявано от Панайот Йорданов Божилов.

Обособена позиция 2 - ГРУПА 1: "Доставка на кабели и проводници"; ГРУПА 2: "Доставка на Електроизолационни материали"; ГРУПА 3: 
"Доставка на Резервни части Schneider"; ГРУПА 4: "Доставка на Комутационно оборудване"; ГРУПА 5: "Доставка на автоматични прекъсвачи"; 

ГРУПА 6: "Доставка на Резервни части за оптична инсталаиця"; ГРУПА 7 - Доставка на резервни части за оборудване АВВ.
1. „Филкаб" АД, ЕИК: 115328801 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. Коматевско шосе 

No 92, Производствен корпус, ет. 5, представлявано от Атанас Иванов Танчев.
2. „Тилком" ООД ЕИК: 200736730  ̂със седалище и адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев 

No 1, представлявано от Панайот Йорданов Божилов.

Обособена позиция 3 - ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за PLC" ГРУПА 2: "Доставка на КИП и А части и модули"; ГРУПА 3: 
"Честотни регулатори и соф.стартери"; ГРУПА 4 - "Доставка на честотни регулатори за помпи"

1. „Тилком" ООД ЕИК: 200736730  ̂със седалище и адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев 
No 1, представлявано от Панайот Йорданов Божилов.

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор за Обособена позиция 1 -  
ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за електрически инсталации"; ГРУПА 2: "Доставка на прожектори и индукционни 
лампи"; ГРУПА 3: "Доставка на улични осветителни тела с лампа в комплект"; ГРУПА 4: "Доставка на резервни ел.части 
за обезводнителна и сгьстителна инсталация".с класирания на първо място „Филкаб" АД, ЕИК: 115328801 със седалище и 
адрес на управление гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. Коматевско шосе No 92, Производствен корпус, ет. 5, представлявано от 
Атанас Иванов Танчев.

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор за Обособена позиция 2 - 
ГРУПА 1: "Доставка на кабели и проводници"; ГРУПА 2: "Доставка на Електроизолационни материали"; ГРУПА 3:

. л
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"Доставка на Резервни части Schneider"; ГРУПА 4: "Доставка на Комутационно оборудване"; ГРУПА 5: "Доставка на 
автоматични прекъсвачи"; ГРУПА б: "Доставка на Резервни части за оптична инсталаиця"; ГРУПА 7 - Доставка на 
резервни части за оборудване АВВ.с класирания на първо място „Филкаб" АД, ЕИК: 115328801 със седалище и адрес на 
управление гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. Коматевско шосе No 92, Производствен корпус, ет. 5, представлявано от Атанас 
Иванов Танчев.

Въз основа на класирането по-горе, комисията предлага на възложителя да сключи договор за Обособена позиция 3 - 
ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за PLC" ГРУПА 2: "Доставка на КИП и А части и модули"; ГРУПА 3: "Честотни 
регулатори и соф.стартери"; ГРУПА 4 - Доставка на честотни регулатори за помпи"с класирания на първо място „Тилком" 
ООД ЕИК: 200736730 със седалище и адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев No 1, 
представлявано от Панайот Йорданов Божилов.

ля
Работата на Комисията приключи на .... ...2020 г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1 представляват цялостният и окончателен протокол на Комисията по настоящата 
процедура за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за 
утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ад-Нгпо^реда на чл.Юб от Закона за обществените поръчки.

Утвърдил:

Възложител
Васил Бориеев^Срей^
Изпълнителен директор

Дата:^ й  ле. 4 * #
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