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На, 01.02.2018 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН -  21/01.02.2019 г. комисия в състав:

се събра във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
номер на обявата 47905/IK-4242 и предмет Доставка на акумулатори -предметът на поръчката е разделен на следните 
обособени позиции:Обособена позиция 1: доставка на стартерни батерии/акумулатори за леки и товарни автомобили, 
Обособена позиция 2: доставка на тягови акумулатори", да отвори, обяви, разгледа и оцени подадените оферти в 
съответствие с изискванията на Обявата.
Комисията получи от председателя списък на участниците, подали оферти за участие и пристъпи към отваряне и преглед на 
подадените оферти, по реда на постъпването им.

№ 1 2
Обособена позиция 2 1 и 2
Дата и час на подаване: 30.01.2019 г., 14:27 ч. 31.01.2019 г., 11:20 ч.
Участник- фирма: Тристан 02 ООД Карио ООД

№ 3 2
Обособена позиция 1 2

Дата и час на подаване: 31.01.2019Г., 13:14 ч. 31.01.2019 г., 14:11 ч.
Участник- фирма: Кронус България ЕООД Енерджи Сорс ЕООД

Заличените данни са на основание ЗЗЛД



cwinnnmn?49/ 47905/IK-4242
Ha откритото заседание на комисията присъстваха следните представители на участниците: -  пълномощник на
Енерджи Сорс ЕООД и - управител Кронус България ЕООД;
Комисията отвори подадените оферти за участие при спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), като извърши действията посочени в чл. 97 ал.З от ППЗОП.
На закрити заседания на комисията, проведени считано от 01.2.2019г. комисията разгледа по същество документите, съдържащи се 
в офертите на участниците, с цел да прецени тяхното съответствие с критериите за подбор и други изисквания, поставени от 
възложителя.

1. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Тристан 02 ООД, който участва за 
Обособена позиция 2, отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата ще бъде оценена.

2. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Карио ООД който участва за Обособена 
позиция 1 и Обособена позиция 2 установи следното:

- Офертата на участникът Карио ООД за Обособена позиция 1 отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и 
офертата ще бъде оценена.
Офертата на участникът Карио ООД за Обособена позиция 2 не отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и 
офертата няма да бъде оценена поради следните причини: Участникът е предложил акумулатори, които не отговарят на 
условието да могат да се свързват една с друга с твърда връзка както и изводите са раздалечени, не са front terminal 
видно от посочения
nMHK(http://energiabg.net/gb_agm_vrla_%D0%B0%D0%BA%Dl%83%D0%BC%Dl%83%D0%BB%D0%B0%Dl%82%D0%BE 
% Dl% 80_12v_100ah-3023.htm l), както е изискването на Възложителя.
Комисията предлага на Възложителя участника Карио ООД за Обособена позиция 2 да бъде отстранен от обявата на 
основание чл. 107, т.1 от ЗОП, след като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените критерии 
за подбор в обявата.

3. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Кронус България ЕООД който участва за 
Обособена позиция 1, отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата ще бъде оценена.

4. След прегледа на подадените документи, Комисията констатира, че участникът Енерджи Сорс ЕООД, който участва за 
обособена позиция 2, отговаря на изискванията на обявата, ЗОП и ППЗОП и офертата ще бъде оценена.

Комисията извърши оценка на офертите, съответстващи на определените в обявата условия, както следва:
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ОЦЕНКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Участник

Оценяваното ценово 
предложение по 

показател П 1 сбор 
от всички клетки в 
колона Обща сума 
лева, без ДДС на 
Ценова таблица 1

Оценка по показател 
П1 с максимален 
брой точки 98 за 

Ценова таблица 1

Оценявано ценово 
предложение по 

показател П2 предложен 
процент отстъпка по 

Ценова таблица 2

Оценка по показател 
П2 с максимален брой 

точки 2 за Ценова 
таблица 2

Крайна оценка КО=П1 
+П2

Кронус България ЕООД 39 092,00
94,99

45% 2,00 96,99

Карио ООД 37890,40 98,00
40%

1,78 99,78

ОЦЕНКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Участник

Оценяваното ценово 
предложение по 

показател П 1 сбор 
от всички клетки в 
колона Обща сума 
лева, без ДДС на 
Ценова таблица 1

Оценка по показател 
П1 с максимален 
брой точки 98 за 

Ценова таблица 1

Оценявано ценово 
предложение по 

показател П2 предложен 
процент отстъпка по 

Ценова таблица 2

Оценка по показател 
П2 с максимален брой 

точки 2 за Ценова 
таблица 2

Крайна оценка КО=П1 
+П2

Тристан 02 ООД 13600,00
98,00 35% 2 100,00

Енерджи Сорс ЕООД 15400,00 86,55 10% 0,57 87,12
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Въз основа на извършената оценка комисията предлагат на Възложителя класиране на лицата подали оферта 
съответстваща на определените в Обявата условия, както следва:

Обособена позиция 1

1. Карио ООД;
2. Кронус България ЕООД;

Обособена позиция 2

1. Тристан 02 ООД;
2. Енерджи Сорс ЕООД;

Комисията предлага на Възложителя да избере „Карио" ООД с ЕИК 200507646 за изпълнител и да сключи договор по обществена 
поръчка чрез обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с номер на обявата 47905/IK-4242 и предмет „Доставка на акумулатори 
-  Обособена позиция 1: Доставка на стартерни батерии/акумулатори за леки и товарни автомобили" и „Тристан 02" 
ООД с ЕИК 130839386 за изпълнител и да сключи договор по обществена поръчка чрез обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 
с номер на обявата 47905/IK-4242 и предмет „Доставка на акумулатори - Обособена позиция 2: Доставка на тягови 
акумулатори".

Утв^рж^вам настоящия протокол:

Изпълнителния директор

Работата на комисията приключи на
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