
ПРОТОКОЛ 1

Днес, 11.12.2018 г. в 14:00 ч., в стая № 302 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  
2201/11.12.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 29/23.11.2018 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 9083460

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Михаела Чаушева -  Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново
2. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново

Със задачи: да разгледа 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, както и да 
ги оцени. Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.

В определения в обява № ОБ-29/23.11.2018 г. за обществената поръчка в 
първоначално определения срок са постъпили две оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от 
ЗОП на 03.12.2018 г. срока за събиране на оферти се удължи с още 4 (четири) дни до 
07.12.2018 г. (включително). След изтичане и на допълнителния срок в резултата са 
получени общо три оферти.

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъства представител на участник.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеищане и оценка на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване.

I. Оферта с вх. № 5300-20834-9/28.11.2018 г. от 09:55 часа на МЕГА 
ЕЛЕКТРОПИКС АП“ ООД, гр. София, ж.к. „Младост“ № 1, ул. „Димитър Моллов“ 
тел.: 0893/ 64 57 23, e-mail: office sofia4@megaelectronics.bg. лице за контакт: Лидия 
Петрова, съдържа:

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата (Примерен образец №1), подписано и подпечатано от Лидия Петрова -  
Упълномощено лице- 2 стр.

2. CD съдържащ еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Венцислав Димитров - 
Управител -  1 бр.

3. Заверено копие на пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява 
участника -  2 стр.

4. Техническо предложение (Образец №3), подписано и подпечатано от Лидия 
Петрова -  Упълномощено лице -  3 стр.
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5. Ценово предложение (Образец №4), подписано и подпечатано от Лидия Петрова -  
Упълномощено лице -  2 стр.:

Обща стойност получена след сумиране на предложените единични цени (без ДДС) 
за отделните видове климатични системи -  3 624,00 лв. (три хиляди шестстотин двадесет 
и четири лева и 00 ст.)

Обща стойност получена след сумиране на предлаганите цени за вид монтаж плюс 
стойността на демонтажа (без ДДС) — 166,67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.)

6. Декларация от Венцислав Димитров за наличието на сервизна база, подписана и 
подпечатана от Лидия Петрова -  Упълномощено лице -  1 стр.

7. Декларация от Венцислав Димитров за наличието на помещение, оборудвано с 
налична техническа обезпеченост за извършване на сервизни ремонти за целия срок на 
договора, подписана и подпечатана от Лидия Петрова -  Упълномощено лице -  1 стр.

8. Декларация от Венцислав Димитров за качеството на климатичните системи, 
подписана и подпечатана от Лидия Петрова — Упълномощено лице -  1 стр.

9. Пълна ценова листа на климатичните системи различни от предложената ценова 
листа -  28 стр.

След анализ на представените документи, комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с изискванията за лично 
състояние, както и, че същият отговаря на поставените критерий за подбор, поставени от 
Възложителя.

Комисията единодушно прие да допусне участника до разглеждане на техническото 
му предложение поради следните мотиви:

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от 

ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, посочени в обявата, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с електронен 
подпис от Венцислав Димитров - Управител.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 

участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.2. Участникът следва 
да е изпълнил доставки с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

- За доказване на съответствието с изискването на т. 3.2, участникът декларира в 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на доставките, 
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, с попълнени 
стойности, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, съгласно 
чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП -  Част IV, Раздел В, 16. Доказателствата за извършената доставка 
могат да бъдат под формата на: удостоверение/референция, издадени от получателя или от 
друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършената доставка или други документи доказващи изпълнената доставка.
* За идентичен или сходен с този на настоящата поръчка се приемат дейности свързани с 
доставката и монтажа на климатици/климатични системи и/или отоплителни и/или 
охладителни системи.

* За идентичен или сходен обем с този на настоящата поръчка се приема доставянето и 
монтирането на минимум 10 (десет) броя климатици/климатични системи и/или



отоплителни и/или охладителни системи като обемът не е задължително да е изпълнен в 
рамките на една доставка.

Забележка: За удостоверяване на съответствията с поставените изискване към 
техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират 
информацията в ЕЕДОП, а документите, с които се доказват декларираните 
обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП и от участника 
определен за изпълнител.

Участникът „Мега електроникс АП“ ООД е представил изискуемата информация в 
Част IV: Критерий за подбор, Раздел В:Технически и професионални способности в 
еЕЕДОП. Участникът е посочил, че е извършил: доставка и монтаж на 12 бр. колонни 
климатици за „Розо емайл“ ООД, доставка и монтаж на 27 бр. климатици за 
„Метрополитен“ ЕАД, както и демонтаж, монтаж и доставка на 15 бр. климатици за 
Техническа професионална гимназия „Н. И. Вапцаров, гр. Радомир. Съответствието с 
поставените минимални изисквания се установява, чрез представената информация от 
участника в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП.

Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 
участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.1. Участниците трябва 
да разполагат с технически персонал от минимум 1 (един) специалист за изпълнение на 
поръчката, който да притежават опит в областта на дейностите по предмета на поръчката 
(дейности по доставка и монтаж климатик/климатични системи).

- Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) информация, в съответствие с т. 3.1, за лицата които ще бъдат ангажирани с 
изпълнението на поръчката, в който посочва образователна и професионална квалификация 
на лицата - Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Тук участникът следва да представи информация 
за:
- име, презиме и фамилия на лицето;
- данни за документа за придобито образование;
- професионална компетентност на лицето;
- роля на лицето в изпълнението на дейностите;
- професионален опит в месеци;

Участникът е посочил едно лице специалист, „Монтажник на климатична техника“, 
притежаващо изисканата професионална компетентност и професионален опит, като е 
представил исканата информация в нейната пълнота. Така се установява, че участникът 
отговаря на минималните изисквания на Възложителя, чрез представената информация в 
Част IV, Раздел В от ЕЕДОП

П. Оферта с вх. № 5300-10984-1/30.11.2018 г. от 13:25 часа на „КЛИМАГРУП“ 
ООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Кабакчиев“ № 1, тел.: 0885/ 991 175, e-mail: 
klimagroup vt@abv.bg. лице за контакт: Николай Николов, съдържа:

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата (Примерен образец №1), подписано и подпечатано от Пиколай Николов -  
Управител -  2 стр.

2. CD съдържащ еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Цветомила Николова - 
Съдружник -  1 бр.

3. Декларация за наличието на сервизна база, подписана и подпечатана от Николай 
Николов -  Управител -  1 стр.

4. Декларация за качеството на техниката в сервизната база, резервните части и 
консумативи, подписана и подпечатана от Николай Николов -  Управител -  1 стр.
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5. Декларация за качеството на климатичните системи, подписана и подпечатана от 
Николай Николов -  Управител -  1 стр.

6. Техническо предложение (Образец №3), подписано и подпечатано от Николай 
Николов -  Управител -  2 стр.

7. Ценово предложение (Образец №4), подписано и подпечатано от Николай Николов 
-  Управител -  2 стр.:

Обща стойност получена след сумиране на предложените единични цени (без ДДС) 
за отделните видове климатични системи -  3 630,00 лв. (три хиляди шестстотин и 
тридесет лева и 00 cm.)

Обща стойност получена след сумиране на предлаганите цени за вид монтаж плюс 
стойността на демонтажа (без ДДС) — 210,00 лв. (двеста и десет лева и 00 cm.)

8. Пълна ценова листа на климатични системи AUX -  4 стр.
9. Гаранционна карта за климатични системи AUX

Комисията констатира следните непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта:

След направена справка в Търговския регистър е установено, че Управител на 
„КЛИМАГРУН“ ООД е Николай Николов, а еЕЕДОН е подписан с електронен подпис от 
Цветомила Николова -  съдружник в „КЛИМАГРУП“ ООД.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОН, във връзка с чл. 40 от ППЗОН и във връзка с чл. 4 от 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги: „Автор на 
електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов 
извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено 
електронното изявление.“ Освен от Цветомила Николова -  съдружник в „КЛИМАГРУП“ 
ООД, която е лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОН, еЕЕДОП, следва да е подписан с 
електронен подпис и от Николай Николов, изрично посочен като Управител и в Част 2, 
раздел Б Информация за представителите на икономическия оператор на еЕЕДОП.

Предвид горецитираното и съгласно изискванията на документацията, участникът 
следва да представи нов ЕЕДОП, който да бъде подписан и от Николай Николов -  Управител 
на „КЛИМАГРУП“ ООД.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 

участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.2. Участникът следва 
да е изпълнил доставки с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

- За доказване на съответствието с изискването на т. 3.2, участникът декларира в 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на доставките, 
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, с попълнени 
стойности, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, съгласно 
чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП -  Част IV, Раздел В, 16. Доказателствата за извършената доставка 
могат да бъдат под формата на: удостоверение/референция, издадени от получателя или от 
друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършената доставка или други документи доказващи изпълнената доставка.
* За идентичен или сходен с този на настоящата поръчка се приемат дейности свързани с 
доставката и монтажа на климатици/климатични системи и/или отоплителни и/или 
охладителни системи.

* За идентичен или сходен обем с този на настоящата поръчка се приема доставянето и 
монтирането на минимум 10 (десет) броя климатици/климатични системи и/или 
отоплителни и/или охладителни системи като обемът не е задължително да е изпълнен в 
рамките на една доставка.



Забележка: За удостоверяване на съответствията с поставените изискване към 
техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират 
информацията в ЕЕДОП, а документите, с които се доказват декларираните 
обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП и от участника 
определен за изпълнител.

Участникът „Климагруп“ ООД е представил информация в Част IV: Критерий за 
подбор, Раздел В:Технически и професионални способности в еЕЕДОП. Участникът е 
посочил, че е извършил: доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на ДПБ с. 
Церова кория в периода 08.08.2016 г. -  21.12.2016 г. на стойност 13 390,00 лв., но не е 
представил никаква информация относно обема (броят) на доставените и монтирани 
климатици/климатични системи, съгласно техническите изисквания в документацията.

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
допълнена или променена информация доказваща съответствието с поставения критерии за 
подбор.

III. Оферта с вх. № 53-1428-1/06.12.2018 г. от 10:28 часа на „ТЕМПЕКС“ ЕООД, 
гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ № 52, тел.: 032/ 390 100, факс: 032/ 390 101, е- 
mail: tempex@tempexbg.com. лице за контакт: Атанас Лозанов, съдържа:

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата (Примерен образец №1), подписано и подпечатано от Атанас Лозанов -  Управител 
-  2 стр.

2. CD съдържащ еЕЕДОП подписан с електронен подпис от Атанас Лозанов -  
Управител -  1 бр.

3. Техническо предложение (Образец №3), подписано и подпечатано от Атанас 
Лозанов -  Управител -  3 стр.

4. Ценово предложение (Образец №4), подписано и подпечатано от Атанас Лозанов -  
Управител -  2 стр.:

Обща стойност получена след сумиране на предложените единични цени (без ДДС) 
за отделните видове климатични системи -  3 220,00 лв. (три хиляди двеста и двадесет лева 
и 00 cm.)

Обща стойност получена след сумиране на предлаганите цени за вид монтаж плюс 
стойността на демонтажа (без ДДС) -  220,00 лв. (двеста и двадесет лева и 00 cm.)

5. Заверено копие на Декларация за съответствие -  1 стр.
6. Заверено копие от Каталог с техническите характеристики на предлаганите 

климатици/климатични системи -  2стр.

След анализ на представените документи, комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с изискванията за лично 
състояние, както и, че същият отговаря на поставените критерий за подбор, поставени от 
Възложителя.

Комисията единодушно прие да допусне участника до разглеждане на техническото 
му предложение поради следните мотиви:

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 

и 7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на 
свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и липсата на обстоятелствата по чл. 69 
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
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имущество, посочени в обявата, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с електронен 
подпис от Атанас Лозанов - Управител.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 

участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.2. Участникът следва 
да е изпълнил доставки с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

- За доказване на съответствието с изискването на т. 3.2, участникът декларира в 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на доставките, 
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, с попълнени 
стойности, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, съгласно 
чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП -  Част IV, Раздел В, 16. Доказателствата за извършената доставка 
могат да бъдат под формата на: удостоверение/референция, издадени от получателя или от 
друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършената доставка или други документи доказващи изпълнената доставка.
* За идентичен ш и сходен с този на настоящата поръчка се приемат дейности свързани с 
доставката и монтажа на климатици/климатични системи и/или отоплителни и/или 
охладителни системи.

* За идентичен или сходен обем с този на настоящата поръчка се приема доставянето и 
монтирането на минимум 10 (десет) броя климатици/климатични системи и/или 
отоплителни и/или охладителни системи като обемът не е задължително да е изпълнен в 
рамките на една доставка.

Забележка: За удостоверяване на съответствията с поставените изискване към 
техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират 
информацията в ЕЕДОП, а документите, с които се доказват декларираните 
обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП и от участника 
определен за изпълнител.

Участникът „ТЕМПЕКС“ ЕООД е представил изискуемата информация в Част IV: 
Критерий за подбор, Раздел В:Технически и професионални способности в еЕЕДОП. 
Участникът е посочил, че е извършил доставка и монтаж на 110 бр. инвенторни 
климатизатори в сгради на ТД на НАП Пловдив. Съответствието с поставените 
минимални изисквания се установява, чрез представената информация от участника в 
Част IV, Раздел В от еЕЕДОП.

Съгласно изискванията на документацията в част II Критерии за подбор на 
участниците. Минимални изисквания и документи за доказване, т. 3.1. Участниците трябва 
да разполагат с технически персонал от минимум 1 (един) специалист за изпълнение на 
поръчката, който да притежават опит в областта на дейностите по предмета на поръчката 
(дейности по доставка и монтаж климатик/климатични системи).

- Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) информация, в съответствие с т. 3.1, за лицата които ще бъдат ангажирани с 
изпълнението на поръчката, в който посочва образователна и професионална квалификация 
на лицата - Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Тук участникът следва да представи информация 
за:
- име, презиме и фамилия на лицето;
- данни за документа за придобито образование;
- професионална компетентност на лицето;
- роля на лицето в изпълнението на дейностите;
- професионален опит в месеци;
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Участникът е посочил едно лице специалист, „Техник монтажник на климатични и 
вентилационни системи“, притежаващо изисканата професионална компетентност и 
професионален опит, като е представил исканата информация в нейната пълнота. Така се 
установява, че участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя, чрез 
представената информация в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите относно наличието на липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП участниците представят на комисията съответните 
документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол. 
Неотстраняване на несъответствията или непредставявянето на изискуемите документи ще 
има за своя последица отстраняване на участника.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново, след изтичане на 
срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо 
или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на 
отговора.

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на 
офертите в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико 
Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2. Информацията се 
представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се посочва: наименованието на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: (ако има такъв), предметът на 
обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя на комисията с 
посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на прилежното писмо за изпращане на 
настоящия протокол”.

След изтичането на срока от 5 (пет) работни дни комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията приключи работа в 14:45 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП ще бъде публикуван на лрофила на купувача на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

У Г .- .у ..................................................
/Михаегщ' Чаушева -  Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново/

I
 ...................................
/Трета Маринова- Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново/

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




