
ПРОТОКОЛ №2 

Днес, 27.11.2017 г. в 14:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
1780/17.10.2017 г. и изменена със Заповед № РД 22-2097/27.11.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задача: да продължи разглеждането на постъпилите в срок оферти за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително 
обявените условия; да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия, представени в отговор на обява с № ОБ 
- 22/09.10.2017 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, 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" с ID 9069094 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „техническа 
инфраструктура" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Благовеста Факирова - Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 
2. Григор Григоров - Главен специалист в отдел „Информационно - техническо 
обслужване" в Община Велико Търново 

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в Протокол №1 от дата 
18.10.2017 г. за представяне на липсваща и несъответстваща информация и допълнителни 
документи и установи следното: 

В отговор на Протокол №1 до участниците за представяне на липсващи документи, в 
срок са постъпили отговори, както следва: 

1. Отговор с вх. № 5300-20834/2/09.11.2017 г. на „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП" 
ООД 

2. Отговор с вх. № 5300-1251-6/13.11.2017 г. на „КЛИМАГРУП" ООД 
3. Отговор с вх. № 53-1499-2/16.11.2017 г. на „БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участниците и проверка на съответствието им с 
изискванията, поставени от Възложителя по реда на тяхното постъпване. 

I. Отговор с вх. № 5300-20834/2/09.11.2017 г. на „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП" 
ООД, гр. София, ул. „Атанас Узунов" № 14-16, тел.: 0893/ 64 57 23, e-mail: 
office sofia4@megaelectronics.bg, лице за контакт: Лидия Петрова, съдържа: 

mailto:sofia4@megaelectronics.bg


1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /Образец №2/, 
подписан и подпечатан от Венцислав Димитров - Управител - 24 стр. 

2. Заверени копия от Дипломи за завършено образование и свидетелства за 
професионална квалификация - 11стр. 

След като разгледа допълнително представената информация от участника, 
комисията констатира: 

- Участникът е представил нов ЕЕДОП. в който е декларирал липсващите 
обстоятелства, относно специфичните национални основания за изключване. 

- Участникът е посочил изисканата информация, относно техническия персонал. 
- Участникът е представил заверени копия от документи към декларираните 

обстоятелства в ЕЕДОП относно придобито образование и професионална квалификация на 
техническия персонал. 

- Участникът отговаря на поставените критерии за подбор и за него не са налице 
основания за отстраняване по отношение на личното му състояние. 

След като разгледа допълнително представената информация, комисията 
допуска участника до последващ етап. 

11. Отговор с вх, № 5300-1251-6/13.11.2017 г. на „КЛИМАГРУП" ООД, гр. 
Велико Търново, ул. „Никола Кабакчиев" № 1, тел.: 0885/ 19 89 98, e-mail: 
klimagroup vt@abv.bg, лице за контакт: Николай Николов, съдържа: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /Образец №2/, 
подписан и подпечатан - 17 стр. 

След като разгледа допълнително представената информация от участника, 
комисията констатира: 

- Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал липсващите 
обстоятелства, относно специфичните национални основания за изключване, но само за две 
от изисканите обстоятелства от документацията по т.6 и т.8 и отново липсва информация 
относно изисканото в документацията част I Общи условия за участие основание по т.7 

- Участникът е попълнил в ЕЕДОП, информацията относно броя на доставените и 
монтирани климатици/климатични системи, от където на комисията става ясно, че 
участникът отговаря на критерия за опит. 

- Участникът е посочил изисканата информация относно техническия персонал. 

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията 
констатира, че участникът не е представил изисканата в Протокол №1 от дата 18.10.2017 г. 
информация относно липсата на специфични национални основания за изключване относно 
т.7 от документацията. 

При цялостно разглеждане на офертата, комисията открива, че участникът е 
допуснал грешка в Ценовото си предложение /Образец №4/ - т.4 ,,Предлагана цена за 
монтаж"', където ,,Стойността получена след сумиране на предлаганите цени /без ДДС/ за 
вид монтаж" е грешно изчислена и комисията няма как да приложи формулата за оценка и 
да оцени участникът по показател Ц -Ценови критерий. 

Комисията констатира, че в представения от участника ЕЕДОП липсва цялостност 
относно изисканата информация и с Ценовото предложение не отговарят на изискванията в 
документацията. 
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С оглед направените констатации комисията приема, че офертата на участника не 
отговаря на условията посочени в документацията на поръчката, поради, което участникът 
следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т.1 и т.2, буква „д" от ЗОП. 

III. Оферта с вх. № 53-1499-2/16.11.2017 г. на „БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД, гр. София 1164, бул. „Свети Наум" № 66, тел.: 02/ 965 00 65, факс: 02/ 963 17 16, 
e-mail: office@bulclima.com, лице за контакт: Мария Антонова, съдържа: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /Образец №2/, 
подписан и подпечатан от Наско Арнаудов - Управител - 23 стр. 

2. Заверени копия от документи за правоспособност - 5 стр. 

След като разгледа допълнително представената информация от участника, 
комисията констатира: 

- Участникът е представил нов ЕЕДОП. в който е декларирал изисканата 
информация относно техническия персонал. 

Участникът е представил заверени копия от документи за придобита 
правоспособност на техническия персонал. 

Комисията констатира, че участникът отговаря на поставените критериите за 
подбор и го допуска до последващ етап. 

КОМИСИЯТА НЕ ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ: 

1. Оферта с вх. № 5300-1251-2/16.10.2017 г. от 09:34 часа на .ДЛИМАГРУП" ООД, гр. 
Велико Търново, ул. ..Никола Кабакчиев" № 1, тел.: 0885/ 198 998, e-mail: 
klimagroup_vt@abv.bg. лице за контакт: Николай Николов 

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ: 

I. Оферта с вх. № 5300-20834-1/16.10.2017 г. от 09:45 часа на „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП" 
О О Я гр. София, ул. „Атанас Узунов" № 14-16, тел.: 0893/ 64 57 23, e-mail: 
office sofia4@megaelectronics.bg, лице за контакт: Лидия Петрова 

II. Оферта с вх. № 53-1499-1/16.10.2017 г. от 11:04 часа на ..БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД, гр. София 1164, бул. „Свети Наум" № 66, тел.: 02/ 965 00 65, факс: 02/ 963 17 16, е-
mail: office@bulclima.com, лице за контакт: Мария Антонова 

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ к ъ м ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

I. Оферта с вх. № 5300-20834-1/16.10.2017 г. от 09:45 часа на „МЕГА 
ЕЛЕКТРОНИКС АП" ООД, гр. София, ул. „Атанас Узунов" № 14-16, тел.: 0893/ 64 57 
23, e-mail: office sofia4@megaelectromcs.bg, лице за контакт: Лидия Петрова: 
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1. Срокове, които участникът е предложил в Техническото си предложение /Образец 
№3/: 

- Срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатация на климатик/климатична система: 24 /двадесет и четири/ часа 

- Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система след заявка, считано от 
датата на получаване на възлагателно писмо: 3/ три/ работни дни 

- Предлаган срок за гаранционна поддръжка на климатик/климатична система: 60 
/шестдесет/ месеца 

2. След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 
установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя, както следва: 

- Техническото предложение съдържа необходимата информация, включва 
изисканите от Възложителя декларации и срокове за изпълнение на поръчката и 
съдържанието му отговаря на техническата спецификация на поръчката. 

Във връзка е горепосочените обстоятелства, комисията допуска участникът до 
последващ етап на оценка. 

II. Оферта е вх. № 53-1499-1/16.10.2017 г. от 11:04 часа на „БУЛКЛИМА 
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София 1164, бул. „Свети Наум" № 66, тел.: 02/ 965 00 65, 
факс: 02/ 963 17 16, e-mail: office@bulclima.com, лице за контакт: Мария Антонова: 

1. Срокове, които участникът е предложил в Техническото си предложение /Образец 
№3/: 

- Срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатация на климатик/климатична система: 48 /четиридесет и осем/ часа 

- Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система след заявка, считано от 
датата на получаване на възлагателно писмо: 7 /седем/ работни дни 

- Предлаган срок за гаранционна поддръжка на климатик/климатична система: 60 
/шестдесет/ месеца 

2. След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 
установи, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва: 

Техническото предложение съдържа необходимата информация, включва изисканите 
от Възложителя декларации и срокове за изпълнение на поръчката, но посоченият срок за 
реакция при възникнала рекламация не съответства на срокът даден в техническата 
спецификация на поръчката за максимален. В техническата спецификация от 
документацията на стр. 12 е записано: „Действията по направената от възложителя 
рекламаиия следва да бъдат предприети не по-късно от 1 (един) работен ден от 
уведомяването, извършено чрез координатора по договора. " Участникът е предложил срок 
от 48 /четиридесет и осем/ часа в Техническото си предложение /Образец №3/ на стр. 1 и 
стр. 3, който надвишава предварително обявения и от където на комисията става ясно, че 
участникът не може да осигури навременност за реакция при подаден сигнал. 

3. При цялостното разглеждане на офертата комисията констатира, че участникът не е 
представил пълна ценова листа на всички видове климатици/климатични системи, които 
предлага, както е изискано с документацията в Ценово предложение /Образец №4/: 
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..Участникът прилага пълна цеиова листа, включваи^а изчерпателен списък на всички 
видове и модели климатични системи, които предлага с посочени единични цаш в лева. " 

С оглед направените констатации комисията приема, че Техническото и Ценовото 
предложение на участника не отговарят на условията на поръчката, поради, което 
участникът следва да бъде отстранен и не допуснат до оценяване на основание чл. 107, т.2, 
буква „а" от ЗОП. 

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНАТА ОФЕРТА: 

I. Оферта с вх. № 5300-20834-1/16.10.2017 г. от 09:45 часа на „МЕГА 
ЕЛЕКТРОНИКС АП" ООД, гр. София, ул. „Атанас Узунов" № 14-16, тел.: 0893/ 64 57 
23, e-mail: office sofia4@megaelectronics.bg, лице за контакт: Лидия Петрова: 

Комисията пристъпи към оценка, съобразно посочената в обявата методика: 

Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта" при оптимално 
съотношение качество/цена, въз основа на цена и качествени показатели. 

М Е Т О Д И К А З А О Ц Е Н К А 

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Сборът от точките по всички показатели е 
крайният коефициент "К'", на базата на който се получава класирането на отделните 
участници. Участникът събрал най - много точки се класира на първо място, като по 
низходящ ред се класират всички останали участници. 

Формула за определяне на краен коефициент "К": 

К = Ц X 40 % + С X 30 % + Г X 30 % , където: 

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата от Участника цена - определя най-
доброто ценово предложение, което да съответства на изискванията на Възложителя за най-
ниска цена на климатик/климатична система. На оценка подлежи стойността, получена след 
сумиране на предлаганите цени от т. 1 до т.4 на артикулите от Приложение №3 на Ценовото 
предложение и стойността получена след сумиране на предложените цени за монтаж в т.4 
на Ценовото предложение. 
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Ц - Ц1 X 80% + Ц2 X 20%. където: 

Ц1 - подпоказател за предлагана цена за климатик/климатична система, сумарно от т.1 до 
Т.4 от Приложение 3 на Ценовото предложение; 
Ц2 - подпоказател за предлагана цена за монтаж на климатик/климатична система, сумарно 
от цени предложени в т.4 на Ценово предложение: 

Ц1 = Ц1 mill X 100 , където Ц1 min - е най- ниската предложена цена 
Ц1 п за климатик/климатична система, сумарно от т. 1 до т.4 от 

Приложение 3 на Ценовото предложение, а 

Ц1 п - е предложената цена за климатик/климатична 
система, сумарно от т.1 до т.4 от Приложение 3 на 
Ценовото предложение от п-тия участник 

Ц2 = Ц2 min х 100 , където Ц2 min - е най- ниската предложена цена 
Ц2 п за монтаж на климатик/климатична система, сумарно от 

цени предложени в т.4 на Ценово предложение, а 

Ц2 п - е предложената цена за монтаж на 
климатик/климатична система, сумарно от цени 
предложени в т.4 на Ценовото предложение от п-тия 
участник 

С - Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система след заявка /в 
работни дни/ не по-кратък от 1 /един/ работен ден и не по-дълъг от 20 /двадесет/ работни 
дни - максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък срок за 
доставка и монтаж /в работни дни/ след възлагане. Най-доброто предложение получава 100 
т., а всяко следващо се определя по следната формула: 

С = С min X 100 , където: С min - е най- краткия предложен срок за извършване на 
С п доставка и монтаж на климатик/климатична система 

след заявка, а 

С п - е предложеният срок за извършване на доставка и 
монтаж на климатик/климатична система след заявка от п-
тия участник 

Г - Предлаган гаранционен срок /в месеци/ не по-кратък от 36 /тридесет и шест/ месеца и 
не по-дълъг от 60 /шестдесет/ месеца, при условията описани в техническата спецификация 
- участникът, който се ангажира с най-дълъг срок във времето, след подписване на приемо-
предавателен протокол, да отстранява за своя сметка възникнали неизправности, повреди, 
дефекти, получава най-много точки - 100 т., а всяко следващо се определя по следната 
формула: 

Г = Гп X 100, където: 
Гтах Г max - е най- дългия предложен гаранционен срок, а 

Г п - е предложения гаранционен срок от п-тия участник 



Забележка: При извършване иа ог/еияваието по съответните показатели и поОпоказатели ще се 
използва закръгляне до втория знак c.ied десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по - изгодни предложения, преценени в реда посочен 
чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗОП. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с реда по чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗОП. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

По Ц - ценови критерий - участникът е предложил обща сума за видовете 
климатични системи в размер на 3518,34 /три хиляди петстотин и осемнадесет лв. и 34 ст./ 
без ДДС, като 
За всеки вид климатична система е предложил единична цена, съгласно Приложение №3 от 
Ценовото предложение /Образец №4/ от документацията, както следва: 

Видове климатични системи - предмет на оценка 

Вид климатична система, съгласно 
Техническа спецификация 

Единична цена 
в лева без ДДС 

1.9000 ВТи 597,5 лв. без ДДС 
2. 12000 ВТи 632,5 лв. без ДДС 
3. 18000 ВТи 1066,67 лв. без ДДС 
4. 24000 ВТи 1221,67 лв. без ДДС 

Общо (1+2+3+4) в лева без ДДС: 3518.34 лв. без ДДС 

Предлаганата цена за монтаж е както следва: 
- до 3 метра тръбен път: 108,33 /сто и осем лв. и 33 ст./ лева без ДДС, а с 20% ДДС 

130.00 /сто и тридесет лв. и 00 ст./ 
- над 3 метра тръбен път: 25,00 /двадесет и пет лв. и 00 ст./ лева на л. м. без ДДС, а 

с 20% ДДС 30,00 /тридесет лв. и 00 ст./ лева на л.м. 
Обща стойност след сумиране на предлаганите цени за видове монтаж; 133,33 лв. 

/сто тридесет и три лв. и 33 ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 160,00 лв. /сто и шестдесет лв. и 00 
ст./ 

По този показател комисията определя като най-добро направеното ценово 
предложение, тъй като офертата на участника е единствена и съответства на изискванията 
на Възложителя за най-ниска цена на климатик/климатична система. 

По показател С - Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система 
след заявка /в работни дни/ и показател Г - Предлаган гаранционен срок /в месеци/. 
комисията също определя предложените от участника срокове като най-добри и 
съответстващи с техническата спецификация от документацията и предварително 
поставените изисквания на Възложителя 

Комисията приема предложението на участника за най-изгодно и го оценява със 100 
т. 



Предвид това. че офертата е единствена и отговаря на всички предварително 
поставени и обявени условия и изисквания на Възложителя с документацията и 
техническата спецификация, комисията предлага следното класиране и сключване на 
договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и монтаж на 
климатични системи за нуждите па Община Велико Търново" на база горепосочените 
мотиви: 

I-BO МЯСТО: „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП" ЕООД, ГР. СОФИЯ 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 16:10 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: . 

/Благовеста Фaк^6вa'-^^/vlл. експерт в дирекция ..Обществени поръчки" в Община Велико 

/Григор Григоро^^Гл^)^н специалист в отдел ,,Инфо1^ка1]|ионно - техническо обслужване" 
в Община Велико Търново/ 

Получих протокола на комисията на дата: - ' 

Подпис:' . . . .1. . . . . . . .д. . . .Ъгг.г.Г.. 
И Н Ж . ^ Н И Е Л П/АНбВ 
КметЧна 

та1Цел1гк(^ Търново 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата: ..J.M Подпис: .. „. . . . . . . . . . . 
ИНЖ. ДАНИБ^Ш ПАНОВ 
Кмет па (jSjifu^i^BemiKQ^bunoeo , 

/ 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД! 




