ПРОТОКОЛ
на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки
(ППЗОП)
УТВЪРДИЛ: * ……………….......................………
/инж.Иван Маринов Кокалов Управител на „ГЕД Елин Пелин“ ЕООД/

На 25.02.2019 г., в 14:00 ч., в офиса на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“
ЕООД, гр. Елин Пелин, бул. София № 13, ет.4, се проведе заседание на комисия назначена
със Заповед № З-4/25.02.2019 г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин
Пелин“ ЕООД със задача: да разгледа, извърши оценяване и класиране на подадените
оферти по реда на тяхното постъпване за изпълнение на обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява изх.№ ОП-1/01.02.2019 г, с предмет „Доставка
на необходимото оборудване и специализиран софтуер, инсталация, пускане в
експлоатация и поддръжка на „СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА
РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ“, в състав:
Председател :
инж. Георги Руменов Илиев - Инженер газопреносни/газоразпределителни мрежи в
„Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД
Членове:
1. Благой Атанасов Благоев - Маркетинг-мениджър в „Газо-енергийно дружество Елин
Пелин“ ЕООД
2. Евелина Георгиева Донова – Главен счетоводител в „Газо-енергийно дружество Елин
Пелин“ ЕООД
3. Снежана Славчева Пенчева – Оперативен счетоводител в „Газо-енергийно дружество
Елин Пелин“ ЕООД
4. адв. Станимир Кондев – адвокатска колегия гр. Ямбол, със сключен рамков договор за
правна помощ и съдействие с „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД от
22.12.2018 година
В пъвата част от заседанието на комисията, при отваряне на постъпилите оферти,
присъства г-н Николай Петров Милованов - управител на „ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС“ ЕООД
в качеството си на участник, подал документи за участие в обявената обществена поръчка.
Други заинтересовани лица или представители на средствата за масово осведомяване
при отваряне на офертата не присъстват.
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Председателят на комисията получи от отговорния за регистрирането на
получените оферти служител в „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД, срещу
подпис, списък на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка
/Регистър по чл.48, ал1 от ППЗОП/, както и 4бр. запечатани пликове с оферти за участие в
обществена поръчка от ДЗЗБ ЕНЕРГБГ, ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ЕООД, ВИРТЕХ ООД и БУЛ
СОФТУЕР СОЛЮШЪНС ЕООД.
Комисията установи, че до 17:00ч на 22.02.2019 г, което се явява краен срок за
подаване на оферти, са постъпили 4 (четири) оферти, от участници ДЗЗБ ЕНЕРГБГ с вх.№
ОП-1-1/14.02.2019 г, 14:24 часа и ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ЕООД, с вх.№ ОП-1-2/15.02.2019
г., 14:10 часа, ВИРТЕХ ООД с вх.№ ОП-1-3/18.02.2019 г., 10:20 ч. и БУЛ СОФТУЕР
СОЛЮШЪНС ЕООД с вх.№ ОП-1-4/18.02.2019 г., 10:25 ч. след което, в изпълнение на чл.
51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации относно
изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.52 от ППЗОП, и пристъпиха към отваряне на
офертите и проверка за съответствие с условията за участие и изискванията, на които
следва да отговаря.
Комисията установи, че офертите са представени в запечатана непрозрачна
опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на чл.47, ал.2 от
ППЗОП.
Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския
регистър, по ЕИК на участника, която се прилага към настоящия протокол.
В резултат от разглеждането комисията установи следното:
Участник №1 - ДЗЗБ ЕНЕРГБГ с вх.№ ОП-1-1/14.02.2019 г., 14:24 часа
I. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-жа Зорница Маринова,
управител, който по данни в регистър БУЛСТАТ представлява дружеството-участник:
1. Представяне на участника - изготвено в съответствие с образец № 1;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРС) – изготвено в съответствие с образец № 2;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП) – в съответствие с образец № 3;
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) –
в съответствие с образец № 4;
5. ЕО Декларация за съответствие на ЕНЕРГОМОНИТОР, отнасящ се за предлаганата
система за онлайн мониторинг предлагана от ДЗЗБ ЕНЕРГБГ – 1 страница с приложен
превод на български език.
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6. Брошура, представяща характеристиките на уредите – 10 страници, както и Инструкция
и ръководство за монтаж на предлаганите съоръжения – 3 страници на български език;
7. Техническо предложение – в съответствие с образец № 5;
8. Ценово предложение – в съответствие с образец № 6 - запечатано в непрозрачен плик;
9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) – в
съответствие с образец №8;
10. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на
пари (ЗМИП) – в съответствие с Образец №9;
11. Договор за Обществена поръчка – в съответствие с Образец №10;
II. Проверка за съответствие с условията за участие
В представените към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по
чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – участник в обществената поръчка не
е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е лице,
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен
режим.
III. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на
възложителя.
След като разгледа техническото предложение, представено от участника,
комисията установи, че същото НЕ отговаря в пълния обем на изискванията, съдържащи
се в техническата спецификация от документацията за участие.
Несъответствията се изразяват в следните Забележки:


В т. 1 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че Системата
трябва да се състои от облачна софтуерна платформа, мрежова услуга и хардуерни
модули, които да могат да се свързват към импулсните изходи на съществуващите
разходомери. В техническото предложение на Изпълнителя не е упоменато

какъв тип е предлаганата мрежова услуга.


В т. 5 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че всяко едно
устройство трябва да може да отчита едновременно два разходомера. В
техническото предложение на Изпълнителя не е упоменато дали това е
възможно с предлаганите от тях устройства.



В т. 7 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че устройствата
трябва да имат IP68 ниво на водо и прахозащита. В техническото предложение
на Изпълнителя е упоменато, че притежават IP 40. Предавателите
притежават IP20, с възможност за поставяне на допълнителна кутия с IP68.



В т. 9 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че трябва да се
гарантирана работата на хардуера при външна температура oт -30оC до + 40оC
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външна температура. В техническото предложение на Изпълнителя е посочен
температурен диапазон от -20оC до + 60 оC

● В т. 12 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че трябва да
се предостави номера на организацията извършила проверката на
съответствието в NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) информационна система. В техническото предложение на
Изпълнителя е посочено само, че притежават „CE”маркировка
● В т. 32 от Техническото задание на Възложителя е упоменато че трябва да е
наличен ежедневен бекъп на всички записани данни. В техническото предложение
на Изпълнителя това не е упоменато.

Тъй като при разглеждане на техническите параметри на представените уреди
възникнаха допълнителни въпроси, комисията изготви и изпрати запитване към участника
с изх.№ ИП-42/26.02.2019 година. Писмото е изпратено на предоставения от участника email: bulgaria@energomonitor.bg
На 28.02.2019г. с вх.№ ВП-20/28.02.2019г. е получен отговор на направеното
запитване и са представени съответната уточняваща информация. След запознаване с нея
е направено предложение участникът да бъде отстранен от процедурата, поради
несъответствие със заложените технически изисквания на системата.
Участник №2 – ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ЕООД с вх.№ ОП-1-2/15.02.2019 г., 14:10
часа
I. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-н Николай Милованов,
управител, който по данни в търговски регистър представлява дружеството-участник:
1. Представяне на участника - изготвено в съответствие с образец № 1;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРС) – изготвено в съответствие с образец № 2;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП) – в съответствие с образец № 3;
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) –
в съответствие с образец № 4;
5. Инструкция на предлаганите съоръжения – 3 бр. по 4 страници на български език;
6. Техническо предложение – в съответствие с образец № 5;
7. Ценово предложение – в съответствие с образец № 6 – запечатано в непрозрачен плик;
II. Проверка за съответствие с условията за участие
В представените към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по
чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – участник в обществената поръчка не
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е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е лице,
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен
режим.
III. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на
възложителя.
След като разгледа техническото предложение, представено от участника,
комисията установи, че същото отговаря в пълния обем на изискванията, съдържащи се в
техническата спецификация от документацията за участие.
Тъй като при разглеждане на техническите параметри на представените уреди
възникнаха допълнителни въпроси, комисията изготви и изпрати запитване към участника
с изх.№ ИП-43/26.02.2019. Писмото е изпратено на предоставения от участника e-mail:
info@thingslog.com.
На 28.02.2019 година с вх.№ ВП-19/28.02.2019 година е получен отговор на
направеното запитване и е предоставена уточняваща информация. След разглеждане на
получената допълнителна информация, членовете пристъпиха към разглеждане на
ценовото предложение.
Участник №3 – ВИРТЕХ ООД с вх.№ ОП-1-3/18.02.2019 г., 10:20 часа
I. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-н Румен Николов, управител,
който по данни в търговски регистър представлява дружеството-участник:
1. Представяне на участника - изготвено в съответствие с образец № 1;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРС) – изготвено в съответствие с образец № 2;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП) – в съответствие с образец № 3;
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) –
в съответствие с образец № 4;
5. Техническо предложение – в съответствие с образец № 5;
6. Ценово предложение – в съответствие с образец № 6 - същото е предоставено, но не е
непрозрачен плик
7. Декларация за участие на подизпълнители – в съответствие с Образец №7
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НЕ са предоставени Каталози или други описателни документи на български език или ако
в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език, с
техническите данни на продуктите, диаграми и друга техническа информация
II. Проверка за съответствие с условията за участие
В представените към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по
чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – участник в обществената поръчка не
е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е лице,
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен
режим.
III. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на
възложителя.
След като разгледа техническото предложение, представено от участника,
комисията установи, че същото НЕ отговаря в пълния обем на изискванията, съдържащи
се в техническата спецификация от документацията за участие.
Несъответствията се изразяват в следните Забележки:


В т. 1 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че Системата
трябва да се състои от облачна софтуерна платформа, мрежова услуга и хардуерни
модули, които да могат да се свързват към импулсните изходи на съществуващите
разходомери. В техническото предложение на Изпълнителя е упоменато че

Възложителя трябва да притежава LoRa/LoRaWAN поддържащи LoRa class A,
B и С устройства.


Вт. 9 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че трябва да се
гарантирана работата на хардуера при външна температура oт -30оC до + 40оC
външна температура. В техническото предложение на Изпълнителя е посочен
температурен диапазон от -20оC до + 65 оC

● В т. 12 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че трябва да
се предостави номера на организацията извършила проверката на
съответствието в NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) информационна система. В техническото предложение на
Изпълнителя е посочено само, че притежават „CE”маркировка
●

В т. 19 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че трябва
Системата да има екран със списъчна форма трябва да са индивидуализирани
всички устройства със следните атрибути:
o
o
o

o

клиентски номер;
имена на клиент;
пълен адрес, отделни колони за:
● квартал;
● улица/блок;
● номер.
номер разходомер;
6

o номер на устройство/модул.
В техническото предложение на Изпълнителя е указано, че в системата липсват
полета за пълен адрес, отделни колони за:
● квартал;
● улица/блок;
● номер.
o номер разходомер;
●

●

В т. 29 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че трябва да
има Мобилно приложение, което да позволява да се визуализира потреблението
за зададен период от време и да показва текущо натрупана консумация за текущия
и предходен месец в единици - m3. В техническото предложение на Изпълнителя е
упоменато, че системата НЕ предлага мобилно приложение.
В т. 32 от Техническото задание на Възложителя е упоменато че трябва да е
наличен ежедневен бекъп на всички записани данни. В техническото предложение
на Изпълнителя е упоменато че има годишен бекъп на данни.

Тъй като при разглеждане на техническите параметри на представените уреди
възникнаха допълнителни въпроси, комисията изготви и изпрати запитване към участника
с изх.№ ИП-41/26.02.2019 година. Писмото е изпратено на предоставения от участника email: roumen@vitrtech.bg.
На 28.02.2019 година с вх.№ ВП-18/27.02.2019 година е получен отговор на
направеното запитване и е представена изискваната уточняваща информация. След
разглеждане на получената допълнителна информация, членовете предложиха
участникът да бъде отстранен от процедурата, поради несъответствие със заложените
технически изисквания на системата.
Участник №4 – БУЛ СОФТУЕР СОЛЮШЪНС ЕООД с вх.№ ОП-1-4/18.02.2019 г.,
10:25 часа
I. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-жа Виолета Кръстева,
управител, който по данни в търговски регистър представлява дружеството-участник:
1. Представяне на участника - изготвено в съответствие с образец № 1;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРС) – изготвено в съответствие с образец № 2;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП) – в съответствие с образец № 3;
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) –
в съответствие с образец № 4;
5. Техническо предложение – в съответствие с образец № 5;
7

6. Ценово предложение – в съответствие с образец № 6 - същото е предоставено, но не е
непрозрачен плик;
7. Декларация за участие на подизпълнители – в съответствие с Образец №7
НЕ са предоставени Каталози или други описателни документи на български език или ако
в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език, с
техническите данни на продуктите, диаграми и друга техническа информация
II. Проверка за съответствие с условията за участие
В представените към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по
чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – участник в обществената поръчка не
е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е лице,
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен
режим.
III. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на
възложителя.
След като разгледа техническото предложение, представено от участника,
комисията установи, че същото НЕ отговаря в пълния обем на изискванията, съдържащи
се в техническата спецификация от документацията за участие.
Несъответствията се изразяват в следните Забележки:
●

В т. 29 от Техническото задание на Възложителя е упоменато, че трябва да
има Мобилно приложение, което да позволява да се визуализира потреблението
за зададен период от време и да показва текущо натрупана консумация за текущия
и предходен месец в единици - m3. В техническото предложение на Изпълнителя е
упоменато, че системата НЕ предлага мобилно приложение.

Тъй като при разглеждане на техническите параметри на представените уреди
възникнаха допълнителни въпроси, комисията изготви и изпрати запитване към участника
с изх.№ ИП-40/26.02.2019 година. Писмото е изпратено на предоставения от участника email: sales@dbgateway.net
На 28.02.2019 година с вх.№ ВП-21/28.02.2019 година е получен отговор на
направеното запитване и е предоставена изискваната уточняваща информация. След
разглеждане на получената допълнителна информация, членовете предложиха
участникът да бъде отстранен от процедурата, поради несъответствие със заложените
технически изисквания на системата.
IV. След проверката на техническите предложения и получените отговори на
зададените уточняващи въпроси, на 28.02.2019 година, комисията разгледа предлаганото
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ценово предложение на участник №2 – ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ЕООД и взе предвид, че
обявеният критерий за възлагане е най-ниска цена.
Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получената
оферта, комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от
ЗОП, обявена с изх.№ ОП-1/01.02.2019 година, с предмет „Доставка на необходимото
оборудване и специализиран софтуер, инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка
на „СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИНЕ НА РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ““:

„ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС“ ЕООД
С оглед направеното класиране, комисията предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Управителя на
„Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД да сключи договор за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на необходимото оборудване и специализиран
софтуер, инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на „СИСТЕМА ЗА
ДИСТАНЦИОННО ОТЧИНЕ НА РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ““, с „ИТРАНСФОРМЪРС
ЛАБС“ ЕООД на стойност 69 750лв. /шестдесет и девет хиляди и седемстотин и
петдесет/ лева без ДДС, съответно 83 700лв. /осемдесет и три хиляди и седемстотин/
лева с ДДС.
Решението на комисията е както следва:
Председател :
инж. Георги Руменов Илиев - ЗА
Членове:
1. Благой Атанасов Благоев – С особено мнение, с вх. № ВП-22/01.03.2019 година
2. Евелина Георгиева Донова – ЗА
3. Снежана Славчева Пенчева – ЗА
4. адв. Станимир Кондев – ЗА
Мотивите, описани в Особеното мнение от Благой Благоев не са от
компетенцията на комисията.
Комисията приключи своята работа на 01.03.2019 година, след което настоящият
протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава на възложителя за
утвърждаване, съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП.
Настоящият протокол се състои от 10 (десет) страници, състави се в един
екземпляр и се подписа от членовете на комисията на 01.03.2019 година.
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Приложения:
1. Справка с регистър БУЛСТАТ за Участник №1 - ДЗЗБ ЕНЕРГБГ с вх.№ ОП1-1/14.02.2019 г., 14:24 часа
2. Справка с търговски регистър за Участник №2 – ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС
ЕООД с вх.№ ОП-1-2/15.02.2019 г., 14:10 часа
3. Справка с търговски регистър за Участник №3 – ВИРТЕХ ООД с вх.№ ОП1-3/18.02.2019 г., 10:20 часа
4. Справка с търговски регистър за Участник №4 – БУЛ СОФТУЕР
СОЛЮШЪНС ЕООД с вх.№ ОП-1-4/18.02.2019 г., 10:25 часа
5. Писма с уточняващи въпроси към всички участници
6. Отговор на уточняващи въпроси от всички участници в
процедурата
7. Особено мнение от Благой Атанасов Благоев в вх. № ВП22/01.03.2019 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *_________________________
/инж. Георги Илиев/
ЧЛЕНОВЕ: *_________________________
/Благой Благоев/
*_________________________
/ Евелина Донова /
*_________________________
/ Снежана Пенчева /
* _________________________
/адв. Станимир Кондев /

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД
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