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 26.02.2019 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-5/26.02.2019 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-2/01.02.2019 г, с предмет „Доставка
на разходомери окомплектовани с импулсен изход за природен газ по три обособени
позиции за нуждите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД“, 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 не
присъстват представители на участниците в процедурата, други заинтересовани лица или
представители на средствата за масово осведомяване при отваряне на офертата не
присъстват.
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
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/Регистър по чл.48, ал1 от ППЗОП/, както и 3бр. запечатани пликове с оферти за участие в
обществена поръчка от:
УЧАСТНИК №1: ГАЗТЕРМ ООД – с вх. № ОП-2-1/15.02.2019 година, 10:20 часа
УЧАСТНИК №2: ГАЗТЕХНИКА ЕООД – с вх. № ОП-2-2/15.02.2019 година, 10:25 часа
УЧАСТНИК №3: СМ СЕНЗОРМАТИК ЕООД – с вх. № ОП-2-3/22.02.2019 година, 10:23
часа
Комисията установи, че до 17:00ч на 22.02.2019 г, което се явява краен срок за
подаване на оферти, са постъпили 3 (три) оферти, от участници:
УЧАСТНИК №1: ГАЗТЕРМ ООД – с вх. № ОП-2-1/15.02.2019 година, 10:20 часа
УЧАСТНИК №2: ГАЗТЕХНИКА ЕООД – с вх. № ОП-2-2/15.02.2019 година, 10:25 часа
УЧАСТНИК №3: СМ СЕНЗОРМАТИК ЕООД – с вх. № ОП-2-3/22.02.2019 година, 10:23
часа
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: ГАЗТЕРМ ООД – с вх. № ОП-2-1/15.02.2019 година, 10:20 часа
I. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-н Андрей Германов,
управител, който по данни в търговски регистър представлява дружеството-участник и
участват по всички обособени позиции:
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;
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5. ЕС Декларация за съответствие – 2 страници с приложен превод на български език,
Сертификат за качество– 2 страници с приложен превод на български език, ЕС Сертификат
за изследване на типа – 56 страници с приложен превод на български език, Брошура за
битов разходомер за газ GALLUS – 8 страници с приложен превод на български език,
Инструкция за монтаж и експлоатация – 6 страници с приложен превод на български език
на ИТРОН Франция, отнасящ се за предлаганият продукт по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№1
6.Сертификат за одобрение на система за управление на качеството – последна ревизия –
8 страници с приложен превод на български език
7. ЕС Декларация за съответствие за разходомер RF1 – 2 страници с приложен превод на
български език, ЕС Сертификат за изследване на типа за разходомер RF1 – 44 страници с
приложен превод на български език, Брошура за битов разходомер за газ RF1 – 8
страници с приложен превод на български език, Инструкция за монтаж и експлоатация за
разходомер за газ RF1 – 4 страници с приложен превод на български език на ИТРОН
Франция, отнасящ се за предлаганият продукт по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№2
8. ЕС Декларация за съответствие за разходомер G10/G16 и G25:G100 – 2 страници с
приложен превод на български език, ЕС Сертификат за изследване на типа за разходомер
ACD – 40 страници с приложен превод на български език, ЕС Сертификат за изследване на
типа за разходомер G25:G100 – 36 страници с приложен превод на български език
Брошура за диафрагмен разходомер за газ ACD G10 и ACD G16 – 8 страници с приложен
превод на български език, Брошура за диафрагмен разходомер за газ G25 и ACD G40 – 8
страници с приложен превод на български език Инструкция за монтаж и експлоатация за
разходомер за газ от G10 до G100 – 4 страници с приложен превод на български език на
ИТРОН Франция, отнасящ се за предлаганият продукт по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№2
9. ЕС Декларация за съответствие за ротационни разходомери DELTA и DELTA S-Flow – 2
страници с приложен превод на български език, ЕС Сертификат за изследване на типа за
ротационни разходомери DELTA – 60 страници с приложен превод на български език,
Брошура за ротационни разходомери DELTA – 12 страници с приложен превод на
български език, Инструкция за монтаж и експлоатация за ротационни разходомери DELTA
– 12 страници с приложен превод на български език на ИТРОН Франция, отнасящ се за
предлаганият продукт по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№3
10. Пълномощно от производител за упълномощен представител на ITRON Inc. в България
– 2 страници с приложен превод на български език
11. Пълномощно от производител за упълномощен представител на ITRON Inc. в България
за ремонт, калибриране на разходомери за природен газ – 2 страници с приложен превод
на български език
12. Справка за извършени сходни доставки през последните три години
13. Техническо предложение – в съответствие с образец № 5;
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14. Ценово предложение – в съответствие с образец № 6 – не предоставено в
непрозрачна опаковка;
15. Декларация за участие на подизпълнители – в съответствие с образец №7;

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 отговаря в пълния обем на изискванията, съдържащи се в
техническата спецификация от документацията за участие.
УЧАСТНИК №2: ГАЗТЕХНИКА ЕООД – с вх. № ОП-2-2/15.02.2019 година, 10:25 часа
I. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-н Григор Филков, управител,
който по данни в търговски регистър представлява дружеството-участник и участват по
всички обособени позиции:
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. ЕС Декларация за съответствие за диафрагмени разходомери от G1.6 до G25 – 2
страници с приложен превод на български език, ЕС Сертификат за изследване на типа – 28
страници, Инструкция за монтаж и експлоатация – 2 страници на български език отнасящи
се за предлаганите продукти по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
6. ЕС Декларация за съответствие за ротационни разходомери – 2 страници, ЕС
Сертификат за изследване на типа – 24 страници, Инструкция за монтаж и експлоатация –
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18 страници на български език, отнасящ се за предлаганият продукт по ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ№3
7. Пълномощно от производител за упълномощен представител на ELSTER GmbH. в
България – 2 страници
8. Пълномощно от производител за упълномощен представител на ELSTER GmbH. в
България за ремонт, калибриране на разходомери за природен газ – 2 страници
9. Гаранционни условия – 1 страница
10. Декларация, че доставените уреди отговарят на изискванията за влагане на подобни
такива на територията на страната – 1 страница
11. Декларация за извършени сходни доставки през последните три години
12. Техническо предложение – 3 броя в съответствие с образец № 5;
13. Ценово предложение – в съответствие с образец № 6 – предоставено в непрозрачна
опаковка;
14. Декларация за участие на подизпълнители – в съответствие с образец №7;
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 отговаря в пълния обем на изискванията, съдържащи се в
техническата спецификация от документацията за участие.
УЧАСТНИК №3: СМ СЕНЗОРМАТИК ЕООД – с вх. № ОП-2-3/22.02.2019 година,
10:23 часа
I. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-н Венцислав Карамфилов,
управител, който по данни в търговски регистър представлява дружеството-участник и
участват по обособена позиция №3:
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
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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. ЕС Декларация за съответствие за ротационни разходомери – 2 страници, ЕС
Сертификат за изследване на типа – 10 страници, Инструкция за монтаж и експлоатация –
25 страници на английски и български език, отнасящ се за предлаганият продукт по
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№3
6. Техническо предложение – в съответствие с образец № 5;
7. Ценово предложение – в съответствие с образец № 6 – не предоставено в непрозрачна
опаковка;
8. Декларация за участие на подизпълнители – в съответствие с образец №7;
9. Удостоверение за наличие или липса на задължения
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 отговаря в пълния обем на изискванията, съдържащи се в
техническата спецификация от документацията за участие.
IV. След проверката на техническите предложения, комисията разгледа предлаганите
ценови предложения на участниците и взе предвид, че обявеният критерий за възлагане е
най-ниска цена.
За определяне на предложената цена по съответните обособени позиции се
използва следната формула:
За Обособена позиция 1:
Кпц𝟏 =

ЦЕНА 𝑮𝟒 𝑴𝑰𝑵
∗ 𝟏𝟎𝟎
ЦЕНА 𝑮𝟒

Където,
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ЦЕНА 𝑮 … 𝑴𝑰𝑵 – Най ниска предложена цена от участниците в поръчката за
съответния вид разходомер, комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟒 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер G4,
комплект с импулсен датчик
За Обособена позиция 2:

ЦЕНА 𝑮𝟔 𝑴𝑰𝑵

Кпц𝟐 = 𝟎. 𝟓 ∗ {
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 𝑴𝑰𝑵

{(

ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔

∗ 𝟏𝟎𝟎 +

ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓

ЦЕНА 𝑮𝟏𝟎 𝑴𝑰𝑵

∗ 𝟏𝟎𝟎} + 𝟎. 𝟑 ∗ {

ЦЕНА 𝑮𝟔
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 𝑴𝑰𝑵

ЦЕНА 𝑮𝟏𝟎

∗ 𝟏𝟎𝟎} + 𝟎. 𝟏 ∗

∗ 𝟏𝟎𝟎)}

Където,
ЦЕНА 𝑮 … 𝑴𝑰𝑵 – Най ниска предложена цена от участниците в поръчката за
съответния вид разходомер, комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟔 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер G6,
комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟎 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G10, комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G16, комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G25, комплект с импулсен датчик
За Обособена позиция 3:
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 𝑴𝑰𝑵 ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 𝑴𝑰𝑵 ЦЕНА 𝑮𝟒𝟎 𝑴𝑰𝑵
+
+
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓
ЦЕНА 𝑮𝟒𝟎
ЦЕНА 𝑮𝟔𝟓 𝑴𝑰𝑵
+
)
ЦЕНА 𝑮𝟔𝟓

Кпц𝟑 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ (

Където,
ЦЕНА 𝑮 … 𝑴𝑰𝑵 – Най ниска предложена цена от участниците в поръчката за
съответния вид разходомер
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G6
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G25
ЦЕНА 𝑮𝟒𝟎 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G40
ЦЕНА 𝑮𝟔𝟓 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G65
По Обособена позиция №1 участват двама Участника, а именно:
УЧАСТНИК №1: ГАЗТЕРМ ООД – с вх. № ОП-2-1/15.02.2019 година, 10:20 часа
УЧАСТНИК №2: ГАЗТЕХНИКА ЕООД – с вх. № ОП-2-2/15.02.2019 година, 10:25 часа
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След разглеждане на ценовите предложения на участниците и при направеното
заместване във формулата:
ЦЕНА 𝑮𝟒 𝑴𝑰𝑵
Кпц𝟏 =
∗ 𝟏𝟎𝟎
ЦЕНА 𝑮𝟒
Където,
ЦЕНА 𝑮 … 𝑴𝑰𝑵 – Най ниска предложена цена от участниците в поръчката за
съответния вид разходомер, комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟒 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер G4,
комплект с импулсен датчик
Се получиха следните резултати:
Брой точки след заместване във
Наименование на участника
формулата за най-ниска предложена цена
Газтерм ООД

100 точки

Газтехника ЕООД

67,62 точки

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените
оферти по Обособена позиция №1, комисията предлага за изпълнител на обществена
поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, обявена с изх.№ ОП-1/01.02.2019г., с предмет
„Доставка на разходомери окомплектовани с импулсен изход за природен газ по три
обособени позиции за нуждите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД“:

„Газтерм“ ООД
По Обособена позиция №2 участват двама Участника, а именно:
УЧАСТНИК №1: ГАЗТЕРМ ООД – с вх. № ОП-2-1/15.02.2019 година, 10:20 часа
УЧАСТНИК №2: ГАЗТЕХНИКА ЕООД – с вх. № ОП-2-2/15.02.2019 година, 10:25 часа
След разглеждане на ценовите предложения на участниците и при направеното
заместване във формулата:
ЦЕНА 𝑮𝟔 𝑴𝑰𝑵

Кпц𝟐 = 𝟎. 𝟓 ∗ {
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 𝑴𝑰𝑵

{(

ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔

∗ 𝟏𝟎𝟎 +

ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓

ЦЕНА 𝑮𝟏𝟎 𝑴𝑰𝑵

∗ 𝟏𝟎𝟎} + 𝟎. 𝟑 ∗ {

ЦЕНА 𝑮𝟔
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 𝑴𝑰𝑵

ЦЕНА 𝑮𝟏𝟎

∗ 𝟏𝟎𝟎} + 𝟎. 𝟏 ∗

∗ 𝟏𝟎𝟎)}

Където,
ЦЕНА 𝑮 … 𝑴𝑰𝑵 – Най ниска предложена цена от участниците в поръчката за
съответния вид разходомер, комплект с импулсен датчик
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ЦЕНА 𝑮𝟔 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер G6,
комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟎 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G10, комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G16, комплект с импулсен датчик
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G25, комплект с импулсен датчик
Се получиха следните резултати:
Наименование на участника

Брой точки след заместване във
формулата за най-ниска предложена цена

Газтерм ООД

99,91 точки

Газтехника ЕООД

80,73 точки

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените
оферти по Обособена позиция №2, комисията предлага за изпълнител на обществена
поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, обявена с изх.№ ОП-1/01.02.2019г., с предмет
„Доставка на разходомери окомплектовани с импулсен изход за природен газ по три
обособени позиции за нуждите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД“:

„Газтерм“ ООД
По Обособена позиция №3 участват всички участници, а именно:
УЧАСТНИК №1: ГАЗТЕРМ ООД – с вх. № ОП-2-1/15.02.2019 година, 10:20 часа
УЧАСТНИК №2: ГАЗТЕХНИКА ЕООД – с вх. № ОП-2-2/15.02.2019 година, 10:25 часа
УЧАСТНИК №3: СМ СЕНЗОРМАТИК ЕООД – с вх. № ОП-2-3/22.02.2019 година,
10:23 часа
След разглеждане на ценовите предложения на участниците и при направеното
заместване във формулата:
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 𝑴𝑰𝑵
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 𝑴𝑰𝑵
ЦЕНА 𝑮𝟒𝟎 𝑴𝑰𝑵
Кпц𝟑 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ (
∗ 𝟏𝟎𝟎 +
∗ 𝟏𝟎𝟎 +
∗ 𝟏𝟎𝟎
ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓
ЦЕНА 𝑮𝟒𝟎
ЦЕНА 𝑮𝟔𝟓 𝑴𝑰𝑵
+
∗ 𝟏𝟎𝟎)
ЦЕНА 𝑮𝟔𝟓
Където,
ЦЕНА 𝑮 … 𝑴𝑰𝑵 – Най ниска предложена цена от участниците в поръчката за
съответния вид разходомер
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ЦЕНА 𝑮𝟏𝟔 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G16
ЦЕНА 𝑮𝟐𝟓 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G25
ЦЕНА 𝑮𝟒𝟎 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G40
ЦЕНА 𝑮𝟔𝟓 –Предложена цена от конкретния участник в поръчката за разходомер
G65
Се получиха следните резултати:
Наименование на участника

Брой точки след заместване във
формулата за най-ниска предложена цена

Газтерм ООД

196.23 точки

Газтехника ЕООД

94.97 точки

СМ Сензорматик ЕООД

185.21 точки

Ротационните разходомери за газ са с различен диаметър на присъединяване,
поради което посочените цени са за 8 вида разходомери, а не за 4, което означава, че
максималния брой точки, които може да получи участник в поръчката са 200 броя.
Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените
оферти по Обособена позиция №3, комисията предлага за изпълнител на обществена
поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, обявена с изх.№ ОП-1/01.02.2019г., с предмет
„Доставка на разходомери окомплектовани с импулсен изход за природен газ по три
обособени позиции за нуждите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД“:

„Газтерм“ ООД
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 разходомери
окомплектовани с импулсен изход за природен газ по три обособени позиции за
нуждите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД““, с „ГАЗТЕРМ“ ООД за
прогнозна стойност по съответните Обособени Позиции както следва:
Обособена позиция №1: 55 000 /Петдесет и пет хиляди/лева без ДДС,
съответно 66 000 /Шестдесет и шест хиляди/ лева с ДДС
Обособена позиция №2: 4 900 /Четири хиляди и деветстотин/ лева без ДДС,
съответно 5 880 /Пет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева с ДДС
Обособена позиция №3: 10 000 /Десет хиляди/ лева без ДДС, съответно 12 000
/Дванадесет хиляди/ лева с ДДС
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Всички решения на комисията бяха взети единодушно.
Комисията приключи своята работа на 26.02.2019г., 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 11 (единадесет) страници, състави се в един
екземпляр и се подписа от членовете на комисията на 26.02.2019г.
Приложения:
1. Справка с търговски регистър за УЧАСТНИК №1: ГАЗТЕРМ ООД – с вх. № ОП-21/15.02.2019 година, 10:20 часа
2. Справка с търговски регистър за УЧАСТНИК №2: ГАЗТЕХНИКА ЕООД – с вх. №
ОП-2-2/15.02.2019 година, 10:25 часа
3. Справка с търговски регистър за УЧАСТНИК №3: СМ СЕНЗОРМАТИК ЕООД – с вх.
№ ОП-2-3/22.02.2019 година, 10:23 часа

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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