РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ПРОТОКОЛ № 1
На 09.03.2017 г. в 14:00 ч. в изпълнение на Заповед № ДАЕУ - 1004/09.03.2017г.
на директора на дирекция „Обществени поръчки“, възложител съгласно Заповед №
ДАЕУ-39/07.12.2016 г. и на основание чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за
обществени поръчки (ППЗОП), комисия в състав:
Председател:
Димитър Добрев – държавен експерт в отдел „Електрозахранване и
автоматика“, Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“
и членове:
Силвия Кирилова – главен експерт в отдел „Бюджет и финанси“, дирекция
„Бюджет, финанси и управление на собствеността“
Жулиен Петров – старши инженер в отдел „Електрозахранване и автоматика“,
Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“
Георги Грудев – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Миряна Нановска – старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
се събра на открито заседание в стая № 301 в сградата на Държавна агенция
„Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Гурко” № 6, за да разгледа, оцени и
класира постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публично състезание по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП с предмет:
„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на
Държавна агенция „Електронно управление“.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
състава на комисията и правилата за работа на същата, съгласно разпоредбите на чл. 51,
ал. 5, чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и
чл. 103, ал. 2, 3, и 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Комисията започна своята работа след получаване на представените оферти на
участниците и входящия регистър, в който съгласно разпоредбата на чл. 48 от ППЗОП
са отразени по реда на тяхното постъпване офертите по настоящата процедура.
Офертите бяха предадени на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за което
се състави приемо-предавателен протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.
Протоколът се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията.
В първоначално определения срок за получаване на оферти (17:30 часа на
08.03.2017 г.) са получени 3 (три) оферти. Същите са представени в запечатани,
непрозрачни опаковки и са приети в деловодството на ДАЕУ със следните входящи
номера:
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Вх.
№
1.
2.
3.

Име на организацията, подала
оферта

Дата и час на получаване

ТРИСТАН 02 ООД
ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД
ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД

08.03.2017 г. в 14:45 ч.
08.03.2017 г. в 15:35 ч.
08.03.2017 г. в 16:30 ч.

Оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана
опаковка, или в опаковка с нарушена цялост, няма.
На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители на
участниците:
1. Александър Живков Маринов – представляващ участника ВАЛБИС ТРЕЙД
ЕООД, за което представя пълномощно;
2. Живко Трифонов Петков - представляващ участника ТРИСТАН 02 ООД, за
което представя пълномощно.
Присъстващите представители на участниците бяха вписани в „Регистър на
лицата, присъстващи при отваряне на постъпилите оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на стартерни и технологични
акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно
управление““. Представители на средства за масово осведомяване не присъстваха.
След като бе прочетен списъка с подадените оферти, всички членове на
комисията декларираха писмено, че не са налице хипотезите, визирани в чл. 103 ал. 2 от
ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП като собственоръчно попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки.
Комисията се увери, че пликовете, съдържащи офертите, са запечатани,
непрозрачни и с ненарушена цялост.
I. Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното
постъпване в съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП:
1. Комисията оповести съдържанието на офертата на участника ТРИСТАН 02
ООД.
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1, ал. 2 и
ал. 3 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ съгласно чл. 39, ал. 3, т.2.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията и
Александър Маринов - представител на участника ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД подписаха
плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника ТРИСТАН
02 ООД на всяка страница.
2. Комисията оповести съдържанието на офертата на участника ВАЛБИС ТРЕЙД
ЕООД.
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1, ал. 2
и ал. 3 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2.
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В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията и
Живко Петков - представител на участника ТРИСТАН 02 ООД подписаха плика с
ценовото предложение и техническото предложение на участника ВАЛБИС ТРЕЙД
ЕООД на всяка страница.
3. Комисията оповести съдържанието на офертата на участника ЕНЕРДЖИ
СОРС ЕООД.
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1, ал. 2
и ал. 3 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията и
двамата представители на участниците - Александър Маринов - представител на
участника ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД и Живко Петков - представител на участника
ТРИСТАН 02 ООД, подписаха плика с ценовото предложение и техническото
предложение на участника ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД на всяка страница.
С това публичната част от заседанието на комисията приключи.
Комисията продължи в закрито заседание своята работа по разглеждане и оценка
на офертите в стая 301 на ДАЕУ по реда, определен във Вътрешните правила за
управление на цикъла на обществените поръчки в Държавна агенция „Електронно
управление“.
II. Комисията пристъпи към преглед на представените документи в
офертите на участниците, с оглед установяване на съответствието им с
изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
1.След извършена служебна проверка в електронната база данни на Търговския
регистър бе установено, че ТРИСТАН 02 ООД се представлява от Седефка
Станимирова Петкова в качеството й на управител на дружеството и представеният
попълнен образец на ЕЕДОП, е подписан от лицето, попадащо в обхвата на лицата по
чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представляващо дружеството съгласно вписаните в Търговския
регистър обстоятелства относно актуалното състояние на дружеството и вписаният в
регистъра актуален учредителен акт.
След извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението на обществената поръчка
и изискванията към участниците, посочени в документацията за участие, комисията
установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил
всички изискани образци на документи от документацията за настоящата поръчка, като
не се констатират липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа
грешка.
Във връзка с изложеното, комисията единодушно реши да допусне до понататъшно разглеждане предложението на участника ТРИСТАН 02 ООД.
2.След извършена служебна проверка в електронната база данни на Търговския
регистър бе установено, че ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД се представлява от Тодор Митков
Тодоров в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на
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дружеството и представеният попълнен образец на ЕЕДОП, е подписан от лицето,
попадащо в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представляващо дружеството
съгласно вписаните в Търговския регистър обстоятелства относно актуалното
състояние на дружеството и вписаният в регистъра актуален учредителен акт.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението на обществената поръчка
и изискванията към участниците, посочени в документацията за участие, комисията
установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил
всички изискани образци на документи от документацията за настоящата поръчка, като
не се констатират липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа
грешка.
Във връзка с изложеното, комисията единодушно реши да допусне до понататъшно разглеждане предложението на участника ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД.
3.След извършена служебна проверка в електронната база данни на
Търговския регистър бе установено, че ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД се представлява от
Владимир Максимов Въртийски в качеството му на управител и едноличен собственик
на капитала на дружеството и представеният попълнен образец на ЕЕДОП, е подписан
от лицето, попадащо в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представляващо
дружеството съгласно вписаните в Търговския регистър обстоятелства относно
актуалното състояние на дружеството и вписаният в регистъра актуален учредителен
акт.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението на обществената поръчка
и изискванията към участниците, посочени в документацията за участие, комисията
установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил
всички изискани образци на документи от документацията за настоящата поръчка, като
не се констатират липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа
грешка.
Във връзка с изложеното, комисията единодушно реши да допусне до понататъшно разглеждане предложението на участника ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД.
С това комисията приключи своята работа и председателят на комисията
закри заседанието, като определи нова дата за свикване на комисията за разглеждане,
оценка и класиране на офертите на участниците.
На 27.03.2017г., в сградата на ДАЕУ, гр. София, ул. „Гурко” № 6 на основание Заповед
№ ДАЕУ-1004/09.03.2017г. на директора на дирекция „Обществени поръчки“,
възложител съгласно Заповед № ДАЕУ-39/07.12.2016г. се проведе закрито заседание на
назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в
пълен състав.
III. Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на
участниците:
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Комисията разгледа техническите предложения на участниците и констатира
следното:
1. В техническото си предложение участникът ТРИСТАН 02 ООД предлага
стартерни акумулаторни батерии с капацитет 12V/180 HD, стартов ток 1250 А, размери
513/223/223 mm, марка МОНБАТ, модел HEAVY DUTY.
В техническата спецификация на възложителя в документацията за участие е посочен
минимално допустим капацитет на стартерните акумулаторни батерии 12V/185 Ah.
Участниците би следвало да предложат стартерни акумулаторни батерии с капацитет
12V/185 Ah или по-голям.
Комисията констатира, че участникът не изпълнява изискванията на
възложителя и предлаганият артикул не отговаря на предварително зададените
минимални технически характеристики и по тази причина следва да бъде отстранен от
по-нататъшно участие в настоящата процедура.
2. В техническото си предложение участникът ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД предлага
технологични акумулаторни батерии с капацитет 12V/7.8 Ah, размери 151/65/93 mm,
марка VISION, модел 6FM7.2.
В техническата спецификация на възложителя в документацията за участие е
посочен максимален размер на технологичните акумулаторни батерии 12V/7Ah от
150/65/93mm. Участниците би следвало да предложат технологични акумулаторни
батерии с максимален размер не по-голям от 150/65/93mm .
Комисията констатира, че участникът не изпълнява изискванията на
възложителя и предлаганият артикул не отговаря на предварително зададените
технически характеристики и по тази причина следва да бъде отстранен от понататъшно участие в настоящата процедура.
3. В техническото си предложение участникът ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД
предлага технологични акумулаторни батерии с капацитет 12V/33 Ah, размери
197/165/170 mm, марка EnerSys, модел DataSafe 12HX150.
В техническата спецификация на възложителя в документацията за участие е
посочен минимално допустим капацитет на технологичните акумулаторни батерии
12V/40 Ah. Участниците би следвало да предложат технологични акумулаторни
батерии с капацитет 12V/40 Ah или по-голям.
В техническото си предложение участникът ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД предлага
технологични акумулаторни батерии с капацитет 12V/7 Ah, размери 151/65/100 mm,
марка EnerSys, модел DataSafe 12HX35.
В техническата спецификация на възложителя в документацията за участие е
посочен максимален размер на технологичните акумулаторни батерии 12V/7Ah от
150/65/93mm. Участниците би следвало да предложат технологични акумулаторни
батерии с максимален размер не по-голям от 150/65/93mm .
В техническото си предложение участникът ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД предлага
технологични акумулаторни батерии с капацитет 12V/95 Ah, размери 302/175/227 mm,
марка EnerSys, модел PowerSafe 12V95 в отговор на изискването в техническата
спецификация за технологични акумулаторни батерии с минимално допустим
капацитет 12V/86Ah и максимални размери 359/172/226 mm. Изискването за
минимален капацитет на батериите е спазено, но размерите на предлагания артикул
надвишават максимално допустимите.
Комисията констатира, че участникът не изпълнява изискванията на
възложителя и предлаганите артикули не отговарят на предварително зададените
технически характеристики и по тази причина следва да бъде отстранен от понататъшна участие в настоящата процедура.
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Във връзка с гореизложеното, членовете на комисията взеха следното
РЕШЕНИЕ:
Предлагат на възложителя, във връзка с проведена процедура по реда на чл. 20,
ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на стартерни и
технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция
„Електронно управление“,на база настоящия протокол да отстрани от участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка участниците ТРИСТАН 02
ООД , ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД и ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД и да прекрати процедурата
за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с
мотивирано решение.
За възложителя съществува законовата възможност, уредена в чл. 182, ал.1, т.2
от ЗОП, да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за
възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или
подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са
съществено променени.
Комисията приключи своята работа на 27.03.2017 г.
В резултат на работата си по получаване, разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите оферти за участие в процедурата и на основание Заповед № ДАЕУ 1004/09.03.2017г. на директора на дирекция „Обществени поръчки“, възложител
съгласно Заповед № ДАЕУ-39/07.12.2016 г. и на основание Правилника за прилагане на
Закона за обществени поръчки (ППЗОП), комисията състави настоящия Протокол № 1
с предложение за неговото утвърждаване. След утвърждаването му, протоколът ще
бъде изпратен до участниците в процедурата и ще бъде публикуван в профила на
купувача, обособена част от сайта на ДАЕУ.
Дата на съставяне на протокола: 27.03.2017 г.
Настоящият протокол съдържа 6 /шест / страници.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Димитър Добрев – държавен експерт в отдел „Електрозахранване и автоматика“,
Главна дирекция „СОСП“ ………/п/…………… заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Силвия Кирилова – главен експерт в отдел„Бюджет и финанси“,дирекция „БФУС“
………/п/…………… заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Жулиен Петров – старши инженер в отдел „Електрозахранване и автоматика“, Главна
дирекция „СОСП“ ………/п/…………… заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Георги Грудев – главен експерт в дирекция „ОП“ ………/п/…………… заличено на
основание чл. 2 от ЗЗЛД.
Миряна Нановска – старши експерт в дирекция „ОП“………/п/…………… заличено
на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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