
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ , 

УТВ&РДЙЛ 
ПР$ШИЛЧ1 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 05.12.2017 г. в сградата на Български институт по метрология, в гр. София, бул. 
"Д-р Г.М. Димитров" №52 Б, в заседателната зала на VI-ти етаж се проведе заседание на 
комисия, назначена със Заповед № А-339/05.12.2017 г. на възложителя за оценка на 
получените оферти и класиране на участниците за участие в обществена поръчка, възлагана 
по реда на Глава XXVI от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: : „Доставка чрез 
закупуване на един брой компаратор, за осигуряване на метрологична 
проследимост за страната, за нуждите на Главна дирекция "Национален център по 
метрология", Български институт по метрология", открита с Обява Per. № 07-00-
83/24.11.2017 г. и кратка информация за поръчката с ID: 9070740 публикувана на портала 
на Агенцията за обществени поръчки, чрез директно въвеждане с използване на 
специализиран софтуер, предоставен от АОП. 

Заседанието на комисията започна в 11:10 часа. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

• Сашо Недялков, главен директор на ГД НЦМ - председател и 
членове: 

• Петя Банева, началник на отдел УС, Д OA. 
• Атанас Киряков, гл. юрисконсулт в отдел ПА, Д OA; 

На публичната част от заседанието не присъстваха участници в процедурата или техни 
упълномощени представители. 

Председателят на комисията откри публичното заседание, като обяви заповедта за 
назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал.б от ППЗОП, съгласно който в срока за 
получаване на оферти, посочен в Обява Per. № 07-00-83/05.12.2017 г. - до 17:30 ч. на 
04.12.2017 г. са постъпили 3 (три) оферти в деловодството но Български институт по 
метрология, а именно: 



№ Наименование на кандидата 
Регистрационен 
индекс на 
предложението 

Дата/час на 
получаване на 
предложението 

1. „ЛАБ-ПУЛС" ООД, с адрес: гр. 
София 1000, кв. Бенковски, ул. 
Календерска №27 тел: 02/9368065, 
факс: 02/9368059, email: 
office@labpulse.eu, лице за 
контакт: Христо Иванов 

67-00-323 04.12.2017 г./13:19 ч. 

2. „СИ-ТЕСТИНГ" ООД с адрес: гр. 
София 1836, жк. Левски-Г, бл. 44 А, 

тел: 02/8554176, email: 
si_testing@abv.bg, лице за контакти: 
Стоян Стоянов 

67-00-324 04.12.2017 г./15:23 ч. 

3. „ЕСИТ" ООД с адрес: гр. Бургас 
8000, ул. „Константин Величков" № 
34, ет.2, тел: 056/530153, email: 
esit@unacs.bg, лице за контакти: 
Снежанка Зиковска 

67-00-325 04.12.2017 г./15:59 ч. 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и пристъпиха към отварянето на 
офертите. 

I. Отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложения на 
участниците. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал.З от ППЗОП, комисията пристъпи към 
отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложение на участниците. 

1. Участникът „ЛАБ-ПУЛС" ООД е представил оферта с Per. № 67-00-323/04.12.2017 
г. - 13:19 ч. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: 
предмет на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за 
контакт, телефон, факс и електронен адрес. 

Ценовото предложение е представено съгласно Приложение №10 и съдържа 
следните стойности за изпълнение на услугата: 

> Обща цена за доставка на един брой компаратор: 

40 300.00 лв. без ДДС /четиридесет хиляди и триста/ лева без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на 
участника. 

2. Участникът „СИ-ТЕСТИНГ" ООД е представил оферта с Per. № 67-00-
324/04.12.2017 г. - 15:23 ч. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: 
предмет на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за 
контакт, телефон, факс и електронен адрес. 

Ценовото предложение е представено съгласно Приложение №10 и съдържа следните 
стойности за изпълнение на услугата: 

> Обща цена за доставка на един брой компаратор: 
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600.00 лв. без ДДС /четиридесет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на участника. 

3. Участникът „ЕСИТ" ООД е представил оферта с Per. № 67-00-325/04.12.2017 г. -
15:59 ч. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: 
предмет на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за 
контакт, телефон, факс и електронен адрес. 

Ценовото предложение е представено съгласно Приложение №10 и съдържа 
следните стойности за изпълнение на услугата: 

> Обща цена за доставка на един брой компаратор: 

42 000.00 лв. без ДДС /четиридесет и две хиляди/ лева без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на 
участника. 

След извършване на описаните действия, приключи публичната част от заседанието. 
Комисията продължи работата си на закрити заседания, проведени на 07.11.2017 г., 

08.12.2017 г., на които разгледа представените оферти и оцени съгласно избрания критерий 
за възлагане. 

II. Разглеждане на офертите за съответствие относно личното състояние на 
участниците и критериите за подбор. 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор на участника „ЛАБ-ПУЛС" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-
323/04.12.2017 г. 

Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта за участие - по Образец № 1 - 1 бр.; 
2. Списък на представените документи в офертата - по Образец № 2 - 1 бр.; 
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 4 - 1 бр.; 
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-

5 от ЗОП) по Образец № 4а - 1 бр.; 
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за участие 

в обществената поръчка проект на договор за възлагане на изпълнението - по Образец № 5 
- 1 бр.; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец № б - 1 бр.; 
7. Декларация, че при изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд - по Образец № 7 - 1 бр.; 

8. Декларация за липса на свързаност - по Образец 8 - 1 бр.; 
9. Техническо предложение - по Образец № 9 - 1 бр.; 
10. Ценово предложение - по Образец № 10 - 1 бр.; 
11. Проект на договор - по Образец №11 - 1бр.; 
12. Декларация 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- по Образец № 12 - 1 бр. 

При направена проверка в Търговския регистър се установи, че участникът „Лаб-
Пулс" ООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
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вписванията с ЕИК: 175071699, и е представлявано заедно и поотделно от Живка 

Желева Иванова и Христо Стоянов Иванов в качеството им на управители. 

2. Разглеждане на документите, свързани е личното състояние и критериите за 
подбор на участник „СИ-ТЕСТИНГ" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-
324/04.12.2017 г. 

Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта за участие - по Образец № 1 - 1 бр.; 
2. Списък на представените документи в офертата - по Образец № 2 - 1 бр.; 
3. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал. 1 от ЗОП - по Образец № 3 - 1 бр.; 
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 4 - 1 бр.; 
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за участие 

в обществената поръчка проект на договор за възлагане на изпълнението - по Образец № 5 
- 1 бр.; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец № 6 - 1 бр.; 
7. Декларация, че при изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд -по Образец № 7 - 1 бр.; 

8. Декларация за липса на свързаност - по Образец 8 - 1 бр.; 
9. Техническо предложение - по Образец № 9 - 1 бр.; 
10. Ценово предложение - по Образец № 10 - 1 бр.; 
11. Декларация 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- по Образец № 12 - 1 бр. 

При направена проверка в Търговския регистър се установи, че участникът „СИ-
ТЕСТИНГ" ООД" е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК: 131296744, и е представлявано от Стоян Илиев Стоянов в 
качеството му на управител. 

Комисията установи, че участникът „СИ-ТЕСТИНГ ООД не е представил доказателства 
за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП- декларация, приложение №4а и 
не е декларирал другите изискуеми обстоятелства в декларацията, не е представил и 
подписан образец на договора-приложение №11, което не отговаря на изискванията на 
възложителя относно личностното състояние на участника и относно изисквания към 
документите за участие в поръчката, посочени в т. Ж и т. 3 от документацията за участие в 
поръчката. Участникът не отговаря на условията за личностно състояние и не е приел 
условията на договора за доставка, като не представил подписан образец №11. 

3. Разглеждане на документите, свързани е личното състояние и критериите за 
подбор на участник „ЕСИТ" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-325/04.12.2017 
г. 

Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта за участие - по Образец № 1 - 1 бр.; 
2. Списък на представените документи в офертата - по Образец № 2 - 1 бр.; 
3. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал. 1 от ЗОП - по Образец № 3 - 1 бр.; 
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 4 - 1 бр.; 
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5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за участие 
в обществената поръчка проект на договор за възлагане на изпълнението - по Образец № 5 
- 1 бр.; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец № 6 - 1 бр.; 
7. Декларация, че при изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд -по Образец № 7 - 1 бр.; 

8. Декларация за липса на свързаност - по Образец 8 - 1 бр.; 
9. Техническо предложение - по Образец № 9 - 1 бр.; 
10. Ценово предложение - по Образец № 10 - 1 бр.; 
12. Проект на договор - по Образец № 11 - 2 бр.; 
11. Декларация 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- по Образец № 12 - 1 бр. 

При направена проверка в Търговския регистър се установи, че участникът „ЕСИТ" 
ООД" е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
с ЕИК: 102271040, и е представлявано от Стоянка Стоянова Зиковска в качеството й 
на управител. 

Комисията установи, че участникът „ЕСИТЛ ООД" не е представил доказателства за 
липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 отЗОП- декларация, приложение №4а и не 
е декларирал другите изискуеми обстоятелства в декларацията, не е представил и подписан 
образец на договора-приложение №11, което не отговаря на изискванията на възложителя 
относно личностното състояние на участника и относно изисквания към документите за 
участие в поръчката, посочени в т. Ж и т. 3 от документацията за участие в поръчката. 
Участникът не отговаря на условията за личностно състояние и не е приел условията на 
договора за доставка, като не представил подписан образец №11. 

С оглед на изложеното, комисията реши: 
Не допуска участника „СИ-ТЕСТИНГ" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-

324/04.12.2017 г. и участника „ЕСИТ" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-
325/04.12.2017 г. до етапа на класиране на офертите. 

Допуска участника „ЛАБ-ПУЛС" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-
323/04.12.2017 г. до етапа на класиране на офертите. 

III. Комисията се запозна с Техническото предложение на участника „ЛАБ-ПУЛС" ООД, 
представил оферта с Per. № 67-00-323/04.12.2017 г. и направи следните изводи: 
Участникът предвижда да изпълни предмета на възлаганата обществена поръчка в пълен 
обем. Техническото предложение на участника има изискуемото от възложителя съдържание 
и съответства на изискванията на възложителя, в това число и в Техническата спецификация. 

Предложен е срок за доставка 58 календарни дни. 
Предложен е гаранционен срок 24 месеца, считано от датата на приемателния протокол. 

IV . Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за необичайно 
благоприятни оферти в частта цена или разходи, подлежащи на оценяване. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал.1, когато предложение в офертата на участник, 
свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка, се изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване. 

Текстът на цитираната разпоредба изисква да може да се формира средна стойност на 
останалите предложения по същия показател, за да може към тази средна стойност да се 
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отнесе най-благоприятното предложение, т.е. изискват се минимум три оферти да бъдат 
допуснати до оценка по избрания от възложителя критерий, от които една оферта да съдържа 
по-благоприятно предложение, а останалите две - да формират средна стойност. 

Предвид изложеното, както и като се взе предвид обстоятелството, че е допусната до 
оценка по критерий „най-ниска цена" само една оферта, то комисията не може да приложи 
разпоредбата на чл. 72, ал.1 ЗОП и за комисията не възниква задължение да изиска подробна 
писмена обосновка за начина на образуване на предложената обща цена за изпълнение на 
поръчката. 

V. Прилагане на определения с офертата критерий за възлагане най-ниска 
цена, спрямо допуснатите оферти. 

Имайки предвид горните констатации, комисията пристъпи към оценяване офертата на 
допуснатите участници. 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО КРИТЕРИИ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" 
Оценката по критерий „най-ниска цена" представлява сбор от оценките по следните 

показатели: 

1. Предложена цена 

Обща цена за доставка на един брой компаратор 40 300 лв. без ДДС /четиридесет 
хиляди и триста лева/ без ДДС. 

Комплексна оценка на „ЛАБ-ПУЛС" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-
323/04.12.2017 Г. 

Комисията пристъпи към заместване па формулата с конкретните стойности, съдържащи 
се в офертата на участника, предложена в Ценовото предложение за изпълнение на 
поръчката, в резултат, на което участника „ЛАБ-ПУЛС" ООД получава следните точки: 

40300 

Ц = 100 х , 

40300 

Ц=100х1=100 

VI. Класиране на участниците 
Въз основа на така извършеното оценяване, съобразно избрания с обявата критерий за 

възлагане, комисията единодушно предлага на възложителя следното класиране на 
участниците в обществена поръчка с предмет: 

1. Първо място - участник „ЛАБ-ПУЛС" ООД, представил оферта с Per. № 67-00-
323/04.12.2017 г., предложил цена на предлаганата доставка: 

• 40 300 лв. без ДДС /четиридесет хиляди и триста л е в а / без ДДС. 

И ПОЛУЧИЛ 100 ТОЧКИ. 

С изпълнение на описаните действия, комисията единодушно, 

РЕШИ: 

Предлага на възложителя, на основание разпоредбата на чл. 194. ал.1 от ЗОП да бъде 
сключен договор с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой компаратор, за 
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осигуряване на метрологична проследимост за страната, за нуждите на Главна 
дирекция "Национален център по метрология", Български институт по метрология" 
с класирания на първо място участник „ЛАБ-ПУЛС" ООД. 

На основание разпоредбата на чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП, настоящият протокол 
да се предостави на възложителя за утвърждаване, ведно с цялата документация по 
обществената поръчка. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр на 08.12.2017 г. 

Приложения: 
Оферти - 3 бр.; 
Декларации по чл. 103. ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 97. ал. 2 от ППЗОП - 3 бр. 

Председател 

/С. 

Членове: 

1. 

2 

_ 
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