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ПРОТОКОЛ 

Днес, 20.08.2014 г. в 14:00 ч. в стая № 309 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед 
№ РД 22-1280/07.08.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, 
разгледа и оцени офертите, изготвени в отговор на публична покана на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и монтаж на климатични 
системи за нуждите на Община Велико Търново" 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалия Стефанова - Директор па дирекция 
„Административно обслужване" в Община Велико 1"ърново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община В. Търново; 
2. Нелина Църова - Директор на дирекция „Култура и туризъм" в Община 

Велико Търново; 
3. Пенка Игнатова - Директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново; 
4. Росица Димитрова - Директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 
5. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
6. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт отдел ТИ в Община Велико Търново 

(професионално компетентно лице); 
7. Григор Григоров - Главен специалист в отдел „Информационно-техническо 

обслужване" в Община Велико Търново; 
8. Кристина Димитрова - технически сътрудник отдел „АТО" Община Велико 

Търново. 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор дирекция ОСОП в 
Община Велико Търново 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник на отдел „Правно осигуряване" в Община В. Търново; 
2. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване" в 
Община В. Търново; 
3. Мариана Варнева - Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване" в Община В. 
Търново; 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване" в 
Община В. Търново; 



5. Иван Димитров - Главен експерт в отдел „Култура и туризъм" в Община Велико 
Търново; 
6. Илка Тодорава - Главен счетоводител ЦСУ в Община Велико Търново; 
7. Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 
8. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител дирекция ОМДС в Община В.Търново; 
9. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция ОМДС в Община В.Търново; 
10. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново; 
11. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 
12. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново; 
13. Грета Маринова - Старши експерт в отдел ОП в Община В. Търново. 

Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 
1 д\ 1, т.2, т.З и т. 4 от ЗОП. 

Поради отсъствието на Нелина Църова директор на дирекция „Култура и 
туризъм" в Община Велико Търново нейното място бе заето от Иван Димитров главен 
експерт в отдел „Култура и туризъм" в Община Велико Търново, в качеството му на 
резервен член. Поради отсъствието на Пенка Игнатова директор на дирекция ОМДС в 
Община Велико Търново нейното място бе заето от Юлия Ангелова главен експерт в 
дирекция ОМДС в Община В.Търново, в качеството и на резервен член. Поради 
отсъствието на Даниела Данчева началник на отдел „Бюджет" в Община Велико 
Търново нейното място бе заето от Светозара Стефанова главен експерт в отдел 
„Бюджет" в Община В. Търново, в качеството и на резервен член. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, 
постъпили в отговор на публична покана на възложителя. Постъпилите оферти са 
шест, събрани чрез изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 
чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, както следва: 

I. Оферта с вход. № 5300-4701/07.08.2014 г. от 12:15 часа на „БУЛКЛИМА" ЕООД, 
гр. София 1164, бул. „Свети Наум" № 66, тел: 02/965 00 65, факс: 02/963 17 16, е-
mail: sofia(5),buklima.com , съдържа: 

1. Административни сведения 
2. Техническо предложение 

Срок за реакция при подаден сигнал - 6 часа 
- Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система - 15 дни 
- Гаранционен срок - 38 месеца 

3. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите 
4. Декларация относно съответствие с изискванията за енергийна ефективност на 

стоки, разпространявани на територията на европейския съюз 
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора 
6. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47,ал. 5,т.1 и т.2 от ЗОП 
7. Проект на договор 

http://uklima.com


8. Критерий за оценка /Приложение 1/ 
9. Ценово предложение: 

9.1 Стойност, получена след сумиране на предлаганите цени на артикулите по 
т.1 и т.П от Приложение 3 - 5 916,82 / пет хиляди деветстотин и шестнадесет 
лева и 82ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20% - 7 199,18 /седем хиляди сто 
деветдесет и девет лева и 18ст./ лева. 
9.2 Предлагана цена за монтаж 

- до 3 метра тръбен път (за климатични инсталации до 14 000 BTU-вкл. и 
14 000 BTU) - 110 лв. без ДДС; 

- до 3 метра тръбен път (за климатични инсталации над 14 000 BTU) — 170 
лв. без ДДС; 

- над 3 метра тръбен път на линеен метър - 25 лв. без ДДС 
10. Видове климатични системи - предмет на оценка /Приложение 3/ 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т.9 участниците 
следва да представят в офертата си „Декларация (свободен текст), съдържаща 
списък на наличната база на участника с посочен адрес, телефон и лице за 
контакт. Мин.изискване към т.9; Участниците да разполагат с подходящо 
помещение (собствено или наето) за осъществяване на ремонтните дейности. 
Представя се документ (заверено копие) за собственост или наем на минимално 
изискуемото помещение". Участникът не е представил такава декларация. 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т.10 участниците 
следва да представят в офертата си „Декларация (свободен текст), че предлаганите 
климатици са нови, неупотребявани, и не са спрени от производство". Участникът 
не е представил такава декларация. 

Участникът следва да представи Декларация (свободен текст), съдържаща списък на 
наличната база па участника с посочен адрес, телефон и лице за контакт и Декларация 
(свободен текст), чс предлаганите климатици. са нови, неупотребявани, и не са спрени от 
производство. 

II. Оферта с вход. №5300-4703/07.08.2014 г. от 13:14 часа на „ТЕХНОИНДЪСТРИ" 
ЕООД, гр. Свищов 5250, ул. „Трети март" № 18, тел: 0898/449 903, 0886/588 742, с-
mail: technoindustrvbg@,vahoo.com , съдържа: 

1. Административни сведения /Образец № 1 / 
2. Техническо предложение/Образец №2/ 

Срок за реакция при подаден сигнал - до 24 часа 
Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система — 3 работни дни 
Гаранционен срок - от 24 до 36 месеца 

3. Ценово предложение: 
3.1 Стойност, получена след сумиране па предлаганите цени па артикулите 

по т.Т и т.П от Приложение 3 — 8 320,01 / осем хиляди триста и двадесет лева и 
01ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20% - 9 984,00 /девет хиляди деветстотин осемдесет 
и четири лева и 00ст,/ лена. 

3.2 Предлагана цена за монтаж 
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- до 3 метра тръбен път - 156,25 лв. без ДДС 
- над 3 метра тръбен път - 16,67 лв. без ДДС 

4. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите 
/Образец №4/ 
5. Декларация относно съответствие с изискванията за енергийна ефективност на 
стоки, разпространявани на територията на европейския съюз /Образец №5/ 
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора /Образец №6/ 
7. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47,ал. 5,т. 1 и т.2 от ЗОП 
8. Проект на договор/Образец №7/ 
9. Видове климатични системи - предмет на оценка /Приложение 3/ 
10. Удостоверение с изх. №20101001152838/01.10.2010 г. от Агенцията по вписванията 
11. Критерий за оценка /Приложение 1/ 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т.4 участниците 
трябва да посочат предлагания от тях „срок за доставка и монтаж на 
ютматик/климатична система след заявка (враб.дни)", същият се посочва и в проекта 
на договора Образец №7, чл.2. В представената оферта участникът е посочил два 
различни срока за доставка и монтаж - в Образец №2 „Техническо предложение" т.5 - 3 
работни дни, а в проекта на договора Образец №7 - 24 часа. Налице е несъответствие 
между предложения срок в техническото предложение и в проекта на договора. 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т.5 участниците 
трябва да посочат „Предлаган гаранционен срок (в месеци)". В офертата си участника 
е посочил гаранционен срок от 24 до 36 месеца. Съгласно Приложение 2 „Критерий за 
оценка" единият от показателите за оценка от методиката за икономически най-изгодна 
оферта е „К - Предлаган гаранционен срок /в месеци/" и следователно възложителят 
не може да оцени участника по този показател. 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т.9 участниците 
следва да представят в офертата си „Декларация (свободен текст), съдържаща 
списък на наличната база на участника с посочен адрес, телефон и лице за 
контакт. Мин.юискване към т.9: Участниците да разполагат с подходящо 
помещение (собствено или наето) за осъществяване на ремонтните дейности. 
Представя се документ (заверено копие) за собственост или наем на минимално 
изискуемото помещение". Участникът не е представил такава декларация. 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т.10 участниците 
следва да представят в офертата си „Декларация (свободен текст), че предлаганите 
климатици са нови, неупотребявани, и не са спрени от производство". Участникът 
не е представил такава декларация. 

Участникът не отговаря на поставените в публичната покана изисквания относно 
задължителното съдържание на офертата. 

С оглед изложените обстоятелства комисията отстранява от по-нататъшно 
участие оферта с вход. № 5300 - 4703/07.08.2014 г. от 13:14 часа на 
„ТЕХНОИНДЪСТРИ" ЕООД, гр. Свищов 5250, ул. „Трети март" № 18, тел: 
0898/449 903, 0886/588 742, e-mail: technoindustrvbg@vahoo.com. 
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III. Оферта c вход. №5300 - 4722/08.08.2014 г. от 10:29 часа на „ЕЪРКОН" ООД, гр. 
София 5250, ул. „Сали Яшар" № 39, тел: 0888/181 898, e-mail: office(5),aircon.bg , 
съдържа: 

1. Административни сведения /Образец №1/ 
2. Удостоверение с изх. №20140610093149/10.06.2014г. от Агенцията по 

вписванията 
3. Документ за правоспособност №153 от 18.04.2013 г. 
4. Сертификат №28791/13/S 
5. Сертификат №EMS-4929/S 
6. Сертификат №OHS-1657 
7. Референции - 11бр. 
8. Техническо предложение /Образец №2/ 

- Срок за реакция при подаден сигнал - до 1 час 
- Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система - до 1 ден 
- Гаранционен срок - 36 месеца 

9. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите 
/Образец №4/ 

10. Декларация относно съответствие с изискванията за енергийна ефективност на 
стоки, разпространявани на територията на европейския съюз /Образец №5/ 

11. Декларация за извършване на сервизно обслужване на предложените климатични 
съоръжения в своя складова база 

12. Договор за наем на общински нежилищен имот 
13. Декларация, че предлаганите климатици са нови, неупотребявани, и не са спрени 

от производство 
14. Ценово предложение: 

14.1 Стойност, получена след сумиране на предлаганите цени на артикулите 
по т.1 и т.П от Приложение 3 - 7 715,00 / седем хиляди седемстотин и 
петнадесет лева и 00ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20% - 9 258,00 /девет хиляди 
двеста петдесет и осем лева и 00ст./ лева. 
14.2 Предлагана цена за монтаж 

до 3 метра тръбен път - 100,00 лв. без ДДС 
над 3 метра тръбен път - 140,00 лв. без /ДДС 

15. Видове климатични системи - предмет на оценка /Приложение 3/ 
16. Ценова листа 
17. Декларация за приемане на условията в проекта на договора /Образец №6/ 
18. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47,ал. 5,т.1 и т.2 от ЗОП 

Съгласно публичната покана, раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката" 
т.7 „Участниците задължително представят Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката с посочване на конкретната методология на работа във 
връзка с изпълнението. Съгласно т. 7 „В Техническото предложение участникът 
задължително трябва подробно да изясни методологията на работа; да включи: 
дейности по организация и координация на доставките и гаранционно поддържане 
на доставените климатици: задължително с Техническото предложение участникът 
трябва да направи предложенията си по показателите от методиката за икономически 
най - изгодна оферта. Съгласно Приложение 2 „Критерий за оценка" единият от 
показателите за оценка е „Т - техническа оценка на участника, включваща 
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Предлагани условия за гаранционна поддръжка". Участникът не се е съобразил с 
поставените изисквания и не е включил в офертата си предлаганата от него методология 
на работа и условия на гаранционно поддържане, и на практика няма как да бъде 
оценено предложението му по показател Т от методиката. 

Участникът не отговаря на поставените в публичната покана изисквания относно 
задължителното съдържание на офертата. 

С оглед изложените обстоятелства комисията отстранява от по-нататъшно 
участие оферта с вход. №5300 - 4722/08.08.2014 г. от 10:29 часа на „ЕЪРКОН" ООД, 
гр. София 5250, ул. „Сали Яшар" № 39, тел: 0888/181 898, e-mail: office@aircon.bg. 

IV. Оферта с вход. №5300 - 4726/08.08.2014 г. от 11:21 часа на „МЕГА 
ЕЛЕКТРОНИКС АП" ООД, гр. София 1505, ул. „Иван Сусанин" № 43, тел: 
0893/645 726, 02/468 79 47, e-mail: office@megaelectronics.bg , съдържа: 

Плик „Документи за подбор": 
1. Удостоверение с изх. №20140707140938/07.07.2014г. от Агенцията по 

вписванията 
2. Удостоверение за регистрация от 01.04.2011 г. 
3. Пълномощно от Венцислав Димитров 
4. Административни сведения /Образец №1/ 
5. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47,ал. 5,т.1 и т.2 от ЗОП 
6. Декларация, че предлаганите климатици са нови, неупотребявани, и не са спрени 

от производство 
7. Декларация, че предлаганата климатична техника отговаря на изискванията за 

изпълнение на поръчката 
8. Декларация относно съответствие с изискванията за енергийна ефективност на 

стоки, разпространявани на територията на европейския съюз /Образец №5/ 
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора /Образец №6/ 
10. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите 

/Образец №4/ 
11. Договор за наем от 14.04.2014 г. 
12. Уведомление от Национален браншови съюз сервиз електронна и битова техника 
13. Документ за правоспособност №180 от 03.04.2014 г. 

Плик „Техническо предложение" 
Техническо предложение /Образец №2/ 

Срок за реакция при подаден сигнал - 24 часа 
- Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система - 3 работни 
дени 

Гаранционен срок - 36 месеца 

Плик „Ценово предложение" 
1. Ценово предложение /Образец №3/: 

1.1 Стойност, получена след сумиране на предлаганите цени на артикулите 
по т.1 и т.П от Приложение 3 - 5 235,47 / пет хиляди двеста тридесет и пет 
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лева и 47ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20% - 6 282,56 /шест хиляди двеста 
осемдесет и два лева и 56ст./ лева. 
1.2 Предлагана цена за монтаж 
- до 3 метра тръбен път - 108,33 лв. без ДДС 

над 3 метра тръбен път — 150,00 лв. без ДДС 
2. Ценова листа 
3, Видове климатични системи - предмет на оценка /Приложение 3/ 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т.9 участниците 
следва да представят в офертата си „Декларация (свободен текст), съдържаща 
списък на наличната база на участника с посочен адрес, телефон и лице за 
контакт. Мин.изискване към т.9: Участниците да разполагат с подходящо 
помещение (собствено или наето) за осъществяване на ремонтните дейности. 
Представя се документ (заверено копие) за собственост или наем на минимално 
изискуемото помещение". Участникът не е представил такава декларация. 

Участникът следва да представи Декларация (свободен текст), съдържаща списък на 
наличната база на участника с посочен адрес, телефон и лице за контакт. 

V. Оферта с вход. №5300 - 4840/14.08.2014 г. от 13:50 часа на „КЛИМАГРУП" ООД, 
гр. Велико Търново 5000, ул. „Георги Измирлиев" № 1, вх.В, ет.6, тел: 0885/198 998, 
e-mail: klimagroup vt(Sjabv.bg , съдържа: 

1. Административни сведения /Образец № 1 / 
2. Техническо предложение /Образец №2/ 

- Срок за реакция при подаден сигнал - 1 час 
- Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система - 1 ден 
- Гаранционен срок - 66 месеца 

3. Ценово предложение /Образец №3/: 
3.1 Стойност, получена след сумиране на предлаганите цени на артикулите 

по т.1 и т.П от Приложение 3 - 5 441,00 / пет хиляди четиристотин 
четиридесет и един лева и 00ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20% - 6 529,20 
/шест хиляди петстотин двадесет и девет лева и 20ст./ лева. 

3.2 Предлагана цена за монтаж 
до 3 метра тръбен път - 100,00 лв. без ДДС 
над 3 метра тръбен път - 125,00 лв. без ДДС 

4. Видове климатични системи - предмет на оценка /Приложение 3/ 
5. Ценова листа 
6. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите 

/Образец №4/ 
7. Документи за доказване на образователно-квалификационна степен и 

професионална квалификация на лицата на разположение на участника 
8. Декларация относно съответствие с изискванията за енергийна ефективност на 

стоки, разпространявани на територията на европейския съюз /Образец №5/ 
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора /Образец №6/ 
10. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47,ал. 5,т.1 и т.2 от ЗОП 
11. Проект на договор /Образец №7/ 



12. Декларация за енергийна ефективност на климатичните системи 
13. Декларация за качеството на климатичните системи 
14. Декларация за наличието на сервизна база 
15. Договор за наем на недвижими имоти 

VI. Оферта с вход. №5300 - 4925/19.08.2014 г. от 16:34 часа на „КЛИМА 
КОМФОРТ 1' ООД, гр. Велико Търново 5000, ул. „Лазурна " № 5, вх.Г, ет.2, тел: 
062/60 44 88, 0898/677 556, e-mail: etklima(o),mail.bg, съдържа: 

1. Опис на предоставените документи 
2. Административни сведения /Образец № 1 / 
3. Тех ни ческо предложение /Образе ц №2/ 

- Срок за реакция при подаден сигнал - 3 часа 
- Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система - 1 ден 
- Гаранционен срок - 36 месеца 

4. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите 
/Образец №4/ 

5. Декларация относно съответствие с изискванията за енергийна ефективност па 
стоки, разпространявани на територията на европейския съюз /Образец №5/ 

6. Декларация за наличието на сервизна база 
7. Декларация, че предлаганите климатици са нови, неупотребявани, и не са спрени 

от производство 
8. Ценово предложение /Образец №3/: 

8.1 Стойност, получена след сумиране и а предлаганите цени па артикулите 
по т.1 и т.П от Приложение 3 - 5 908,00 / пет хиляди деветстотин и осем 
лева и ООст./ лева без ДДС, а с ДДС 20% - 7 089,60 /седем хиляди 
осемдесет и девет лева и бОст./ лева. 

8.2 11редлагапа цепа за монтаж 
до 3 метра тръбен път 118,00 ли. без ДДС 
над 3 метра ч-ръбен път 12,00 лв. /на липестг метьр/ лена без ДДС 

9. Декларация за приемане на условията н проекта па д 0 1 -двора /Образец №6/ 
10. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47.ал. 5,т,1 и т.2 от ЗОП 
11. Проект на договор /Образец №7/ 
12. Решение от 11.12.2003 г. за вписване в търговския регистър 
13. Удостоверение №28/02.03.2010 г. за промяна на предназначението на поземлен 

имот 
14. Документи за доказване на образователно-квалификационна степен и 

професионална квалификация на лицата на разположение па участника 
15. Цепона листа 
16. Видове климатични системи -- предмеч па оценка/Приложение 3/ 

Комисията определя срок от 3 /три/ работни дни от получаване! о на писмо то ла 
представяне на липсващи документи и/или отстраняване па констатираните 
несъответстния. Участникът няма право да предстаии други документи освен 
липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 
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комисията. Неотстраняване на несъответствията или непредставянето на изискуемите 
документи ще има за своя последица отстраняване на участника. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

Комисията приключи работа в 15:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ./.* F 
/ Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване" в Община 
Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община В. Търново/ 

/ Иван Димитров - Главен експерт в отдел „Култура и туризъм" в Община Велико 
Търново/ 

ш t ...... у 

/Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция ОМДС в Община В.Търново/ 

/ Росица Димитрова - Директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 

/ Светозара Стефанова - Главен /експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново/ 

\ 
I инж. Ивайло Дачев - Главен експерт отдел ТИ в Община Велико Търново/ 

/ Григор Григоров ^ - Главен специалист в отдел „Информационно-техническо 
обслужване" в С|6щина Велико Търново/ 

/ Кристина Димитрова - технически сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново/ 


