
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ  

П Р О Т О К О Л  

№ 2  

от дейността комисия, назначена със Заповед № ОП-01-7/16.07.2020 г. на Милена Миленкова 

Заместник генерален директор (в качеството на Възложител по чл.7 (1) от ЗОП, Заповед № РД-11-

76/16.04.2020 г. на Генералния директор на НИМХ) за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане, оценка и класиране на офертите в открита процедура, с предмет:  

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ - СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И ИНТЕНЗИТЕТА НА 

ВАЛЕЖА 

Днес 02.09.2020 ч. в 10.55 ч., комисията се събра в пълен състав, както следва: 

Председател: Валери Николов - Заместник генерален директор „Оперативна дейност“ 

Членове: 

1.  Орлин Георгиев - Директор департамент „Измервания метеорология и информационни 

технологии“; 

2.  доц. д-р Ерам Артинян - Ръководител сектор „Автоматизирани системи и база данни“. НИМХ 

филиал Пловдив: 

3.  Наталия Митева - Експерт обществени поръчки, той и юрисконсулт, група „Договори и 

обществени поръчки“. Отдел „Администрагивно - стопански“; 

4.  Светла Ставрева - Счетоводител, оперативен. Отдел „Бюджет, финанси и счетоводна 

отчетност“. 

Резервни членове: 

1.  Ивалин Йосифов - Ръководител отдел „Метрология и ХМ уреди“; 

2.  Мария Байрактарова - Счетоводител, оперативен. Отдел „Бюджет, финанси и счетоводна 

отчетност“. 

Комисията заседава в основния състав. 

Заседанието се проведе в Учебен център на НИМХ. гр. София. бул. Цариградско шосе № 66. 

Постъпили са писма с вх. № ОП-06-7-1/07.08.2020 г. от КОНСОРЦИУМ „ХИДРО МЕТЕО 

ОБОРУДВАНЕ“ и с вх. № ОП-06-15-1/11.08.2020 г. от ОБЕДИНЕНИЕ „БАЛКАНТЕЛ 

МИКРОСТЕП“. 
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Всички изискани допълнителни документи са представени от участниците в срок и съответстват на 

изискванията на Възложителя. 

От участника „BUHL-SOLUTIONS AS“ не са постъпили исканите допълнителни документи. 

Комисията взе следните решения: 

1.  Допуска до по нататъшно участие в процедурата КОНСОРЦИУМ „ХИДРО МЕТЕО 

ОБОРУДВАНЕ“ и ОБЕДИНЕНИЕ „БАЛКАНТЕЛ МИКРОСТЕП“. 

2.  На основание чл. 107. т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предлага за 

отстраняване от участие в процедурата участника „BUHL-SOLUTIONS AS“ поради не представяне 

на изисканите допълнителни документи. 

След приключване на етапа на допускане на участниците, резултатите от който са отразени в 

Протокол № 1 и в настоящия протокол, комисията на основание чл. 56 от ППЗОП пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на участниците, както следва:  

1.  КОНСОРЦИУМ „ХИДРО МЕТЕО ОБОРУДВАНЕ“ - техническото предложение е 

подадено по образец и съответства на изискванията на Възложителя.  

2.  „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД - техническото предложение е подадено по образеца приложен към 

документацията за участие. 

Комисията констатира в Образец № 2 „Техническо предложение“:  

2.1  Относно Сензор за измерване на валежите падащи в течна и твърда фаза от кобиличен 

тип „Tipping Bucket“ 

2.1.1  За характеристиката „Резолюция (измерване количеството на ватежа)“ участникът е посочил 

стойност 0.2 мм , което надвишава минимално изискваната от Възложителя стойност от 0.1 мм.  

2.1.2  За характеристиката „Термостатирано“ в диапазона от 0°С до +5°С приемно отверстие, с 

прахово покритие в цвят бяло, за максимално отразяване на слънчевата радиация и висока 

устойчивост на атмосферни агенти“ участникът е посочил: „Термостатирано“ в диапазона от 0°С до 

+5°С приемно отверстие, с прахово покритие в цвят червен, за максиматно отразяване на 

слънчевата радиация и висока устойчивост на атмосферни агенти“. Цветът на покритието не 

съответства на изискването на Възложителя. 

2.1.3  За характеристиката „Мощност на отоплението“ участникът е посочил стойност 60 W. което 

е по-малко от минимално изискваната от Възложителя мощност от 150 W. 

2.1.4  За характеристиката „Работна температура“ участникът е посочил диапазон от минус 20°С до 

+80°С, който не покрива минимално изисквания от Възложителя диапазон от минус 25°С до +50°С 

по отношение на отрицателните температури. 

2.2 Относно Контролер 

2.2.1  За характеристиката „Вход за външно захранване“ участникът е посочил стойност 24 VDC. 

която е по-висока от горната граница на изисквания от Възложителя диапазон от 9 до 15 VDC. 

2.2.2  За характеристиката „Работен температурен обхват“ участникът е посочил диапазон от минус 

20°С до +80°С, който не покрива минимално изисквания от Възложителя диапазон от минус 25°С до 

+50°С' по отношение на отрицателните температури. 

2.3 Относно Захранващи модули, Втори модул участникът не е посочил конкретни параметри на 

предлагания фотоволтаичен панел. 
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3. ОБЕДИНЕНИЕ „БАЛКАНТЕЛ МИКРОСТЕП“- техническото предложение е подадено по 

образец и съответства на изискванията на Възложителя.  

Предвид гореизложеното, комисията реши: 

1.  Отстранява от участие „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД поради това. че техническото предложение 

на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.  

Ценовите предложения съдържащи се в запечатаните, непрозрачни опаковки с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на отстранените участници, няма да бъдат разглеждани, съгласно чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП. 

2.  Допуска всички останали участници до отваряне на ценовите предложения.  

Комисията приема, че е налице основание за насрочване на заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници, което ще се състои на 09.09.2020 г. от 10.00 часа в Учебен 

център на НИМХ. гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.  

Право да присъстват на отваряне на ценовите предложения имат лицата по чл. 54, ал. 2 от 

Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения, следва се публикува на 

профила на НИМХ. при спазване на срока по чл. 57. ал. 3 от ППЗОП.  

Настоящият протокол се подписа на 02.09.2020 г. в 16.30 часа.  

ППЗОП. 

Председател: Валери Николов - Заместник генерален директор ОД 

КОМИСИЯ: 

 

Членове: 

 Орлин Георгиев - Директор департамент ИМИТ. 

 

доц. д-р Ерам Артинян - Ръководител сектор АСБД. НИМХ филиал Пловд 

Наталия Митева - Експерт ОП, той и юрисконсулт 
 

Светла Ставрева - Счетоводител, оперативен ..............  
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