
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 28.05.2020 г., в 14:00 часа, в Нова зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-723 от 27.05.2020 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, 
представени в отговор на обява с № ОБ- 9/ 13.05.2020 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 и монтаж на климатични системи за нуждите на Община 
Велико Търново”, с публикувана Информация за обява с ID: 9098697 в Портала за 
обществени поръчки (ПОП), с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/799.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Велина Монова- Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново

В определения в обява № ОБ-9 от 13.05.2020 г. за обществената поръчка срок са 
постъпили пет оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № 5300-1251-2/ 21.05.2020 г. от 10:56 часа на „Климагруп“ ООД;
2. Оферта с вх. № 53-1171-2/ 26.05.2020 г. от 12:16 часа на „Климатроник“ ЕООД;
3. Оферта с вх. № 53-3129-1/ 26.05.2020 г. от 13:27 часа на „КМГ Велес“ ЕООД;
4. Оферта с вх. № 53-3130-1/ 26.05.2020 г. от 14:53 часа на „К и Б Клима“ ЕООД;
5. Оферта с вх. № 5300-20834-1/ 26.05.2020 г. от 16:17 часа на „Мега електроникс 

АП“ ООД.

Постъпилите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки с 
ненарушена цялост в изискуемия от Възложителя срок.

След запознаване със списъка, в който са посочени участниците, подали оферти, 
членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП 
и чл. 51, ал. 8 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

ЕКомисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти.

Комисията отвори офертите, като при отварянето стриктно се приложиха чл. 97, 
ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, а именно: отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви 
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ценовите предложения. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 
предложение на всеки от участниците.

I. Оферта с вх. № 5300-1251-2/ 21.05.2020 г. от 10:56 часа на „Климагруп“ 
ООД, ЕИК: 104695034, седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 
„Георги Измирлиев“ № 1, ет. 6, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, бул. 
„България“ № 38, магазин „Климагруп“, тел: 0885991175, e-mail:
klimagroup_vt@abv.bg, лице за контакт- Николай Николов, съдържа:

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Николай Николов- управител- 2 стр.

2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Николай 
Николов- управител - 2 стр.

3. Техническо предложение- образец № 3, подписано и подпечатано от Николай 
Николов- управител - 3 стр.

4. Заверено копие от декларация от „Магнум-Д“ ЕООД за произход и качество на 
предлаганите климатици- подписана и подпечатана от Николай Николов- управител- 
1 стр.

5. Заверено копие от документ на чужд език, подписано и подпечатано от Николай 
Николов- управител - 3 стр.

6. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Николай Николов- 
управител - 2 стр.

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Николай Николов- управител - 1 стр.

8. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Николай Николов- управител - 2 стр.

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, 
подписана и подпечатана от Николай Николов- управител - 1 стр.

10. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Николай Николов- управител - 1 
стр.

11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- образец № 
10, подписана и подпечатана от Николай Николов- управител - 2 стр.

12. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Николай Николов- управител - 1 стр.

13. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 
обществената поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Николай Николов- 
управител- 2 стр.

14. Декларации за разполагаемост с налична база за целия срок на договора, подписана 
от Николай Николов- управител - 1 стр.

15. Декларации за наличие на помещение за извършване на сервизни ремонти, подписана 
от Николай Николов- управител - 1 стр.

16. Декларации, че доставяните климатици/климатични системи ще бъдат нови, 
неупотребявани и не спрени от производство, подписана от Николай Николов- 
управител - 1 стр.
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17. Декларации, че доставяните климатици/климатични системи ще бъдат етикетирани в 
съответствие с приложимите нормативни актове, подписана от Николай Николов- 
управител - 1 стр.

18. Декларация, че доставяните климатици/климатични системи ще притежават „СЕ“ 
маркировка, подписана от Николай Николов- управител - 1 стр.

II. Оферта с вх. № 53-1171-2/ 26.05.2020 г. от 12:16 часа на „Климатроник“ ЕООД, 
ЕИК: 175340669, седалище и адрес на управление: гр. София 1233, ж.к. „Банншора“, 
ул. „Козлодуй“ № 82, адрес за кореспонденция: гр. София 1233, ж.к. „Банишора“, 
ул. „Странджа“ № 156, офис 4, тел: 02 967 00 08, 0884 044 770, e-mail: 
office@klimatronik.bg, лице за контакт- Цветан Кордев, съдържа:

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Цветан Кордев- управител- 2 стр.

2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Цветан Кордев
- управител - 2 стр.

3. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Цветан Кордев
- управител - 8 стр.

4. Декларации за разполагаемост с налична база за целия срок на договора, подписана 
и подпечатана от Цветан Кордев - управител - 1 стр.

5. Декларации за наличие на помещение за извършване на сервизни ремонти, подписана 
и подпечатана от Цветан Кордев - управител - 1 стр.

6. Декларации, че доставяните климатици/климатични системи ще бъдат нови, 
неупотребявани и не спрени от производство, подписана и подпечатана от Цветан 
Кордев - управител - 1 стр.

7. Декларации, че доставяните климатици/климатични системи ще бъдат етикетирани в 
съответствие с приложимите нормативни актове, подписана и подпечатана от Цветан 
Кордев - управител - 1 стр.

8. Декларация, че доставяните климатици/климатични системи ще притежават „СЕ“ 
маркировка, подписана и подпечатана от Цветан Кордев- управител - 1 стр.

9. Заверени копия от документи на чужд език, подписани и подпечатани от Цветан 
Кордев - управител- 2 стр.

10. Каталог на климатична техника VIVAX за 2019 г.
11. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Цветан Кордев- 

управител - 2 стр.
12. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Цветан Кордев - управител - 1 стр.

13. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Цветан Кордев - управител - 2 стр.

14. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец №. 7, 
подписана и подпечатана от Цветан Кордев - управител - 1 стр.

15. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Цветан Кордев - управител - 1 
стр.

16. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- образец № 
10, подписана и подпечатана от Цветан Кордев - управител - 2 стр.
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17. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Цветан Кордев - управител - 1 стр.

18. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 
обществената поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Цветан Кордев- 
управител- 2 стр.

III. Оферта с вх. № 53-3129-1/ 26.05.2020 г. от 13:27 часа на „КМГ Велес“ ЕООД, 
ЕИК: 204979936, седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9000, ул. „Г. 
Бенковски“ № 79, адрес за кореспонденция: гр. София, п. к. 1836, бул. „Владимир 
Вазов“ № 90, тел.: 0896401407, e-mail: kmgveles@gmail.com, лице за контакт- Галина 
Статева, съдържа:

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Галина Статева - управител- 2 стр.

2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Галина Статева
- управител - 2 стр.

3. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Галина Статева
- управител - 4 стр.

4. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Галина Статева - 
управител - 3 стр.

5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Галина Статева - управител - 1 стр.

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Галина Статева - управител - 2 стр.

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, 
подписана и подпечатана от Галина Статева - управител - 1 стр.

8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Галина Статева - управител - 1 стр.

9. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 
обществената поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Галина Статева - 
управител - 2 стр.

10. Копия от декларации за съответствие- 4 стр.

IV. Оферта с вх. № 53-3130-1/ 26.05.2020 г. ог 14:53 часа на „К и Б Клима“ ЕООД, 
ЕИК: 131150351, седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район 
Студентски, ж.к. „Дървеница“, бл. 50, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. 
„Полигона“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 50, тел.: 0888771248, e-mail:
k. hristov@kibklima.eu, office@kibklima.eu, лице за контакт- Кирил Христов, 
съдържа:

l. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Кирил Христов- управител- 2 стр.

2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Кирил Христов
- управител - 2 стр.

3. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Кирил Христов
- управител - 3 стр.

4. Заверено копие от брошура от каталог с технически параметри, подписано и 
подпечатано от Кирил Христов- управител- 2 стр.
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5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Кирил Христов - управител - 1 стр.

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Кирил Христов - управител - 2 стр.

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, 
подписана и подпечатана от Кирил Христов - управител - 1 стр.

8. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 8.1, подписана и 
подпечатана от Кирил Христов - управител - 1 стр.

9. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Кирил Христов - управител - 1 
стр.

10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- образец № 
10, подписана от Кирил Христов - управител - 2 стр.

11. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Кирил Христов - управител - 1 стр.

12. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 
обществената поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Кирил Христов - 
управител- 2 стр.

13. Декларации за разполагаемост с налична база за целия срок на договора, подписана 
и подпечатана от Кирил Христов - управител - 1 стр.

14. Декларации за наличие на помещение за извършване на сервизни ремонти, подписана 
и подпечатана от Кирил Христов - управител - 1 стр.

15. Декларации, че доставяните климатици/климатични системи ще бъдат нови, 
неупотребявани и не спрени от производство, подписана и подпечатана от Кирил 
Христов- управител - 1 стр.

16. Декларации, че доставяните климатици/климатични системи ще бъдат етикетирани в 
съответствие с приложимите нормативни актове, подписана и подпечатана от Кирил 
Христов - управител - 1 стр.

17. Декларация, че доставяните климатици/климатични системи ще притежават „СЕ“ 
маркировка, подписана и подпечатана от Кирил Христов - управител - 1 стр.

18. Плик, съдържащ ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от 
Кирил Христов- управител - 2 стр.

V. Оферта с вх. № 5300-20834-1/ 26.05.2020 г. от 16:17 часа на „Мега електроникс 
АП“ ООД, ЕИК: 201472746, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 
„Младост“- 2, бл. 261 Е, вх. 1, магазин 1, тел.: 0893645723, e-mail: 
office_sofia4@megaelectronics.bg , лице за контакт- Лидия Петрова, съдържа:

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - примерен образец 
№ 1, подписан и подпечатан от Венцислав Димитров- управител- 2 стр.

2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Венцислав 
Димитров- управител - 2 стр.

3. Техническо предложение- образец № 3, подписано и подпечатано от Венцислав 
Димитров - управител - 5 стр.
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4. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Венцислав Димитров
- управител - 3 стр.

5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и 
подпечатана от Венцислав Димитров - управител - 2 стр.

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и 
подпечатана от Венцислав Димитров - управител - 2 стр.

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, 
подписана и подпечатана от Венцислав Димитров - управител - 2 стр.

8. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- образец № 9, подписана и подпечатана от Венцислав Димитров - управител
- 1 стр.

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- образец № 
10, подписана и подпечатана от Венцислав Димитров - управител - 2 стр.

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 11, подписана и подпечатана от 
Венцислав Димитров - управител - 1 стр.

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 
обществената поръчка- образец № 12, подписан и подпечатан от Венцислав 
Димитров - управител - 2 стр.

12. Декларация за разполагаемост с налична база за целия срок на договора, за наличие 
на помещение за извършване на сервизни ремонти, за това, че доставяните 
климатици/климатични системи ще бъдат нови, неупотребявани и не спрени от 
производство, за това, че доставяните климатици/климатични системи ще бъдат 
етикетирани в съответствие с приложимите нормативни актове, за това, че 
доставяните климатици/климатични системи ще притежават „СЕ“ маркировка, 
подписана и подпечатана от Венцислав Димитров - управител - 2 стр.

13. Заверени копия от сертификати от системи за управление на околната среда, системи 
за управление на здравето и безопасността при работа, системи за управление на 
качеството, подписани и подпечатани от Венцислав Димитров - управител - 3 стр.

14. Заверено копие от документ за правоспособност за извършване на монтаж; ремонт, 
поддръжка и сервизно обслужване; извеждане от експлоатация на стационарно 
хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3 кг. 
флуорсъдържащи парникови газове, подписано и подпечатано от Венцислав 
Димитров - управител - 1 стр.

15. Заверени копия от удостоверения за добро изпълнение и референции, подписани и 
подпечатани от Венцислав Димитров - управител - 5 стр.

16. Заверени копия от каталожни данни на предлаганата техника, подписани и 
подпечатани от Венцислав Димитров- управител - 2 стр.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на 
комисията приключи.

ж Л ж Л

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 96а, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя.
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I. Оферта c вх. № 5300-1251-2/ 21.05.2020 г. от 10:56 часа на „Климагруп“ 
ООД, ЕИК: 104695034, седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 
„Георги Измирлиев“ № 1, ет. 6, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, бул. 
„България“ № 38, магазин „Климагруп“, тел: 0885991175, e-mail:
klimagroup_vt@abv.bg, лице за контакт- Николай Николов.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1. Лично състояние

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП чрез представяне на Декларация по Образец № 5 и Декларация по Образец № 6, 
подписани и подпечатани от Николай Николов, в качеството му на управител съгласно 
данните от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно:

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9;

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10;

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11.

Подизпълнители и трети лица:
В Представяне на участника- образец № 2 и в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- 

Образец № 7 участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и 
няма да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

2. Критерии за подбор

2.1. По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност, в раздел „Условия, на които трябва да отговарят 
участниците“, Правоспособност за упражняване на професионална дейност от обявата, 
както и в документацията- в раздел „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
изисквания и документи за доказване“ възложителят е посочил, че:

Участниците, физически или юридически лица, следва да притежават 
валиден документ за правоспособност съгласно чл. 176, ал. 1 (за физическите лица) 
или чл. 176, ал. 2 (за юридическите лица) от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ), издаден при условията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и на 
Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Участници - чуждестранни лица следва да притежават еквивалентен документ за 
правоспособност, издаден в съответствие със законодателството на държавата членка, в 
която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Съгласно чл. 10 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. документ 
за правоспособност, издаден в друга държава - членка на Европейския съюз, се признава 
съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след представяне на 
легализиран превод на български език в ББКМ.
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За доказване на изискването участниците декларират в Представяне на 
участника- Образец № 2, че притежават валиден документ за правоспособност, като 
посочват информация относно дата на издаване и валидност на документа. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, 
ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП - копие от документ за правоспособност, а за чуждестранни лица- еквивалентен 
документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен 
орган от държавата, в която е установен, доказващ наличието на правоспособност (който 
се признава съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след 
представяне на легализиран превод на български език в ББКМ).

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 
правоспособност се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 
доставките и монтажа съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 
ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участникът „Климагруп“ ООД е декларирал в Представяне на участника- Образец 
№ 2, че притежава валиден документ за правоспособност по чл. 176 от Закона за чистота 
на атмосферния въздух, издаден на 07.07.2015 г. и валиден до 07.07.2020 г. Комисията 
направи справка в регистър-фирми на Българската браншова камара- машиностроене, но 
не намери данни за вписано ЮЛ с такова наименование и дата на издаване на документ 
за правоспособност. Във връзка с гореизложеното на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП 
комисията изисква от участника да представи доказателство за притежавания 
документ- копие от документ за правоспособност, в срок 3 работни от получаването 
на писмено уведомление.

2.2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности- 
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“, Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел „Критерии 
за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване“ 
възложителят е посочил, че:

Участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентичен или 
сходен с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата.

* За предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка се 
приемат дейности, свързани с доставката и монтажа на климатици/ климатични системи 
и/или отоплителни, и/или охладителни системи.

* За обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка се приема 
доставянето и монтирането на минимум 5 (пет) броя климатици/климатични 
системи и/или отоплителни, и/или охладителни системи, като обемът не е 
задължително да е изпълнен в рамките на една доставка.

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил поне 5 (пет) 
доставки и монтаж с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на 
настоящата поръчка.

За доказване на изискването участниците представят Списък на доставките, 
идентични или сходни с премета и обема на поръчката- Образец № 12, с посочване на 
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описание, в т. ч. и обем, стойности, дати и получатели, заедно с документи, които 
доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

За удостоверяване на съответствие с поставените изисквания към техническите и 
професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията 
в Списък на доставките- Образец № 12, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства, се представят от участниците/подизпълнителите при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 
участника, определен за изпълнител.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
техническите и професионалните способности се доказва от обединението участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът „Климагруп“ ООД е попълнил и представил Списък на доставките, 
които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка- образец № 
12, в който е посочил описание на доставката, в т. ч. и обем, получател, начална и крайна 
дата, стойност и документи, с които се доказва изпълнението. Участникът е декларирал 
5 (пет) изпълнени доставки за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 
на офертата, като общият им обем е както следва: 23 броя климатични системи.

Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.

• -

II. Оферта е вх. № 53-1171-2/ 26.05.2020 г. от 12:16 часа на „Климатроник“ 
ЕООД, ЕИК: 175340669, седалище и адрес на управление: гр. София 1233, ж.к. 
„Банишора“, ул. „Козлодуй“ № 82, адрес за кореспонденция: гр. София 1233, ж.к. 
„Банишора“, ул. „Странджа“ № 156, офис 4, тел: 02 967 00 08, 0884 044 770, e-mail: 
office@klimatronik.bg, лице за контакт- Цветан Кордев.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1. Лично състояние

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП чрез представяне на Декларация по Образец № 5 и Декларация по Образец № 6, 
подписани и подпечатани от Цветан Кордев, в качеството му на управител съгласно 
данните от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно:

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9;

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10;

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11.

• . .
Подизпълнители и трети лица:
В Представяне на участника- образец № 2 и в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- 

Образец № 7 участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и 
няма да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
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2. Критерии за подбор

2.1. По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност, в раздел „Условия, на които трябва да отговарят 
участниците“, Правоспособност за упражняване на професионална дейност от обявата, 
както и в документацията- в раздел „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
изисквания и документи за доказване“ възложителят е посочил, че:

Участниците, физически или юридически лица, следва да притежават 
валиден документ за правоспособност съгласно чл. 176, ал. 1 (за физическите лица) 
или чл. 176, ал. 2 (за юридическите лица) от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ), издаден при условията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и на 
Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Участници - чуждестранни лица следва да притежават еквивалентен документ за 
правоспособност, издаден в съответствие със законодателството на държавата членка, в 
която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Съгласно чл. 10 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. документ 
за правоспособност, издаден в друга държава - членка на Европейския съюз, се признава 
съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след представяне на 
легализиран превод на български език в ББКМ.

За доказване на изискването участниците декларират в Представяне на 
участника- Образец № 2, че притежават валиден документ за правоспособност, като 
посочват информация относно дата на издаване и валидност на документа. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, 
ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП - копие от документ за правоспособност, а за чуждестранни лица- еквивалентен 
документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен 
орган от държавата, в която е установен, доказващ наличието на правоспособност (който 
се признава съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след 
представяне на легализиран превод на български език в ББКМ).

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 
правоспособност се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 
доставките и монтажа съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 
ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участникът „Климатроник“ ЕООД е декларирал в Представяне на участника- 
Образец № 2, че притежава валиден документ за правоспособност по чл. 176 от Закона 
за чистота на атмосферния въздух, издаден на 25.02.2020 г. и валиден до 25.02.2025 г. 
Комисията направи справка в регистър-фирми на Българската браншова камара- 
машиностроене и установи, че „Климатроник“ ЕООД е вписано в него под № 204 и 
притежава декларирания документ, който е в срок на валидност.

Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.
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2.2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности- 
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“, Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел „Критерии 
за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване“ 
възложителят е посочил, че:

Участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентичен или 
сходен с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата.

* За предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка се 
приемат дейности, свързани с доставката и монтажа на климатици/ климатични системи 
и/или отоплителни, и/или охладителни системи.

* За обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка се приема 
доставянето и монтирането на минимум 5 (пет) броя климатици/климатични 
системи и/или отоплителни, и/или охладителни системи, като обемът не е 
задължително да е изпълнен в рамките на една доставка.

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил поне 5 (пет) 
доставки и монтаж с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на 
настоящата поръчка.

За доказване на изискването участниците представят Списък на доставките, 
идентични или сходни с премета и обема на поръчката- Образец № 12, с посочване на 
описание, в т. ч. и обем, стойности, дати и получатели, заедно с документи, които 
доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

За удостоверяване на съответствие с поставените изисквания към техническите и 
професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията 
в Списък на доставките- Образец № 12, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства, се представят от участниците/подизпълнителите при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 
участника, определен за изпълнител.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
техническите и професионалните способности се доказва от обединението участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът „Климатроник“ ЕООД е попълнил и представил Списък на 
доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената 
поръчка- образец № 12, в който е посочил описание на доставката, в т. ч. и обем, 
получател, начална и крайна дата, стойност и документи, с които се доказва 
изпълнението. Участникът е декларирал 5 (пет) изпълнени доставки за последните 3 
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, като общият им обем е 218 броя 
климатици/ климатични системи.

Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че посочената 
информация в представените от участника декларации относно личното състояние 
и критериите за подбор е пълна и в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Комисията единодушно приема, че участникът „Климатроник“ ЕООД, гр. София 
отговаря на изискванията за лично състояние и е налице съответствие с критериите 
за подбор.

11



III. Оферта c вх. № 53-3129-1/ 26.05.2020 г. от 13:27 часа на „КМГ Велес“ 
ЕООД, ЕИК: 204979936, седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9000, ул. 
„Г. Бенковски“ № 79, адрес за кореспонденция: гр. София, и. к. 1836, бул. 
„Владимир Вазов“ № 90, тел.: 0896401407, e-mail: kmgveles@gmail.com, лице за 
контакт- Галина Статева.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1. Лично състояние

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване от участие в 
поръчката по чл. 54, ал. 1 от ЗОП чрез представяне на Декларация по Образец № 6, 
подписана и подпечатана от Галина Статева в качеството й на управител, съгласно 
данните от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Участникът е декларирал също липсата на пречка за участие в обществената 
поръчка по ЗОП съгласно Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество- в Декларация- Образец №11.

Участникът е представил подписана и подпечатана Декларация- Образец № 5. 
При проверка на документа, комисията констатира, че в декларацията не е посочено дали 
представляващият участника- Галина Статева- е или не е осъждана за изброените 
престъпления. Съгласно образеца невярното твърдение следва да бъде зачеркнато, но 
липсва зачертаване в декларацията.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е необходимо 
участникът „КМГ Велес“ ЕООД да попълни липсващата информация и да 
представи Декларация- Образец № 5 съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията за обществена поръчка и в обявата, в срок 3 работни дни от 
получаването на писмено уведомление.

Участникът не е представил декларации по Образец № 9 и № 10. Съгласно 
документацията за обществена поръчка, Раздел I Общи условия за участие, т. 11, 
свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 
Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица. На основание 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП и във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП при подаване на офертата 
участникът следва да декларира в Декларация- Образец № 9, че не е свързано лице с 
друг участник в поръчката. В случай, че комисията за провеждане на поръчката 
установи, че посоченото е невярно, отстранява от поръчката всички участници, които са 
свързани лица.

Спрямо т. 12 от същия раздел освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 
Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са 
налице изключенията по чл. 4 от закона. В Декларация- Образец № 10 участникът 
декларира липсата или наличието на основания по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, 
освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

Тъй като посочените по-горе декларации представляват задължителни за 
представяне документи, удостоверяващи съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние, на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е необходимо участникът 
„КМГ Велес“ ЕООД да попълни и представи Декларация- Образец № 9 и Образец 
№ 10 съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществена 
поръчка и в обявата, в срок 3 работни дни от получаването на писмено уведомление.
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Подизпълнители и трети лица:
В Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- Образец № 7 участникът е декларирал, че 

няма да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. В Представяне 
на участника- образец № 2, в т. 4 участникът не е посочил дали при изпълнение на 
поръчката ще използва или не капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор. Липсва зачертаване на ненужното твърдение.

Във връзка с горното, на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е необходимо 
участникът „КМГ Велес“ ЕООД да попълни относимата информация и да 
представи Представяне на участника- Образец № 2 съгласно изискванията на 
Възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, в срок 3 работни дни 
от получаването на писмено уведомление.

2. Критерии за подбор

2.1. По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност, в раздел „Условия, на които трябва да отговарят 
участниците“, Правоспособност за упражняване на професионална дейност от обявата, 
както и в документацията- в раздел „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
изисквания и документи за доказване“ възложителят е посочил, че:

Участниците, физически или юридически лица, следва да притежават 
валиден документ за правоспособност съгласно чл. 176, ал. 1 (за физическите лица) 
или чл. 176, ал. 2 (за юридическите лица) от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ), издаден при условията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и на 
Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Участници - чуждестранни лица следва да притежават еквивалентен документ за 
правоспособност, издаден в съответствие със законодателството на държавата членка, в 
която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Съгласно чл. 10 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. документ 
за правоспособност, издаден в друга държава - членка на Европейския съюз, се признава 
съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след представяне на 
легализиран превод на български език в ББКМ.

За доказване на изискването участниците декларират в Представяне на 
участника- Образец № 2, че притежават валиден документ за правоспособност, като 
посочват информация относно дата на издаване и валидност на документа. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, 
ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП - копие от документ за правоспособност, а за чуждестранни лица- еквивалентен 
документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен 
орган от държавата, в която е установен, доказващ наличието на правоспособност (който 
се признава съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след 
представяне на легализиран превод на български език в ББКМ).

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 
правоспособност се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 
доставките и монтажа съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да 
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отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 
ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участникът „КМГ Велес“ ЕООД е декларирал в Представяне на участника- 
Образец № 2, че притежава валиден документ за правоспособност по чл. 176 от Закона 
за чистота на атмосферния въздух, издаден на 20.04.2019 г. и валиден до 20.04.2021 г. 
Комисията направи справка в регистър-фирми на Българската браншова камара- 
машиностроене, но не намери данни за вписано ЮЛ с такова наименование и дата на 
издаване на документ за правоспособност. Във връзка с гореизложеното на основание 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи доказателство за 
притежавания документ- копие от документ за правоспособност, в срок 3 работни 
от получаването на писмено уведомление.

2.2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности- 
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“, Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел „Критерии 
за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване“ 
възложителят е посочил, че:

Участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентичен или 
сходен с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата.

* За предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка се 
приемат дейности, свързани с доставката и монтажа на климатици/ климатични системи 
и/или отоплителни, и/или охладителни системи.

* За обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка се приема 
доставянето и монтирането на минимум 5 (пет) броя климатици/климатични 
системи и/или отоплителни, и/или охладителни системи, като обемът не е 
задължително да е изпълнен в рамките на една доставка.

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил поне 5 (пет) 
доставки и монтаж с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на 
настоящата поръчка.

За доказване на изискването участниците представят Списък на доставките, 
идентични или сходни с премета и обема на поръчката- Образец № 12, с посочване на 
описание, в т. ч. и обем, стойности, дати и получатели, заедно с документи, които 
доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

За удостоверяване на съответствие с поставените изисквания към техническите и 
професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията 
в Списък на доставките- Образец № 12, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства, се представят от участниците/подизпълнителите при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 
участника, определен за изпълнител.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
техническите и професионалните способности се доказва от обединението участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът „КМГ Велес“ ЕООД е попълнил и представил Списък на доставките, 
които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка- образец № 
12, в който е посочил описание на доставката, получател, начална и крайна дата, 
стойност и документи, с които се доказва изпълнението. Участникът е декларирал 11 
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(единадесет) изпълнени доставки за последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, като общият им обем е 12 броя доставени и монтирани климатици/ 
климатични системи/ отоплителни системи/ климатични трасета.

Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.

IV. Оферта с вх. № 53-3130-1/ 26.05.2020 г. от 14:53 часа на „К и Б Клима“ 
ЕООД, ЕИК: 131150351, седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район 
Студентски, ж.к. „Дървеница“, бл. 50, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. 
„Полигона“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 50, тел.: 0888771248, e-mail: 
k.hristov@kibklima.eu, office@kibklima.eu, лице за контакт- Кирил Христов.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1. Лично състояние

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП чрез представяне на Декларация по Образец № 5 и Декларация по Образец № 6, 
подписани и подпечатани от Кирил Христов, в качеството му на управител съгласно 
данните от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно:

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9;

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10- в 
оригинал, подписана;

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11.

Подизпълнители и трети лица:
В Представяне на участника- образец № 2 и в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- 

Образец № 7 участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и 
няма да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

2. Критерии за подбор

2.1. По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност, в раздел „Условия, на които трябва да отговарят 
участниците“, Правоспособност за упражняване на професионална дейност от обявата, 
както и в документацията- в раздел „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
изисквания и документи за доказване“ възложителят е посочил, че:

Участниците, физически или юридически лица, следва да притежават 
валиден документ за правоспособност съгласно чл. 176, ал. 1 (за физическите лица) 
или чл. 176, ал. 2 (за юридическите лица) от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ), издаден при условията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и на 
Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
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Участници - чуждестранни лица следва да притежават еквивалентен документ за 
правоспособност, издаден в съответствие със законодателството на държавата членка, в 
която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Съгласно чл. 10 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. документ 
за правоспособност, издаден в друга държава - членка на Европейския съюз, се признава 
съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след представяне на 
легализиран превод на български език в ББКМ.

За доказване на изискването участниците декларират в Представяне на 
участника- Образец № 2, че притежават валиден документ за правоспособност, като 
посочват информация относно дата на издаване и валидност на документа. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, 
ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП - копие от документ за правоспособност, а за чуждестранни лица- еквивалентен 
документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен 
орган от държавата, в която е установен, доказващ наличието на правоспособност (който 
се признава съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след 
представяне на легализиран превод на български език в ББКМ).

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 
правоспособност се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 
доставките и монтажа съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 
ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участникът „К и Б Клима“ ЕООД е декларирал в Представяне на участника- 
Образец № 2, че притежава валиден документ за правоспособност по чл. 176 от Закона 
за чистота на атмосферния въздух, издаден на 23.10.2018 г. и валиден до 23.10.2023 г. 
Комисията направи справка в регистър-фирми на Българската браншова камара- 
машиностроене и установи, че „К и Б Клима“ ЕООД е вписано в него под № 288 и 
притежава декларирания документ, който е в срок на валидност.

Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.

2.2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности- 
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“, Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел „Критерии 
за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване“ 
възложителят е посочил, че:

Участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентичен или 
сходен с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата.

* За предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка се 
приемат дейности, свързани с доставката и монтажа на климатици/ климатични системи 
и/или отоплителни, и/или охладителни системи.

* За обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка се приема 
доставянето и монтирането на минимум 5 (пет) броя климатици/климатични 
системи и/или отоплителни, и/или охладителни системи, като обемът не е 
задължително да е изпълнен в рамките на една доставка.
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Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил поне 5 (пет) 
доставки и монтаж с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на 
настоящата поръчка.

За доказване на изискването участниците представят Списък на доставките, 
идентични или сходни с премета и обема на поръчката- Образец № 12, с посочване на 
описание, в т. ч. и обем, стойности, дати и получатели, заедно с документи, които 
доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

За удостоверяване на съответствие с поставените изисквания към техническите и 
професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията 
в Списък на доставките- Образец № 12, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства, се представят от участниците/подизпълнителите при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 
участника, определен за изпълнител.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
техническите и професионалните способности се доказва от обединението участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът „К и Б Клима“ ЕООД е попълнил и представил Списък на доставките, 
които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка- образец № 
12, в който е посочил описание на доставката, в т. ч. и обем, получател, начална и крайна 
дата, стойност и документи, с които се доказва изпълнението. Участникът е декларирал 
5 (пет) изпълнени доставки за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 
на офертата, като общият им обем е 268 броя климатични системи.

Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че посочената 
информация в представените от участника декларации относно личното състояние 
и критериите за подбор е пълна и в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Комисията единодушно приема, че участникът „К и Б Клима“ ЕООД, гр. София 
отговаря на изискванията за лично състояние и е налице съответствие с критериите 
за подбор.

V. Оферта с вх. № 5300-20834-1/ 26.05.2020 г. от 16:17 часа на „Мега 
електроникс АП“ ООД, ЕИК: 201472746, седалище и адрес на управление: гр. 
София, ж.к. „Младост“- 2, бл. 261 Е, вх. 1, магазин 1, тел.: 0893645723, e-mail: 
office_sofia4@megaelectronics.bg , лице за контакт- Лидия Петрова.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

1. Лично състояние

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП чрез представяне на Декларация по Образец № 5 и Декларация по Образец № 6, 
подписани и подпечатани от Венцислав Димитров, в качеството му на управител 
съгласно данните от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно:

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9;
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• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10;

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11.

Подизпълнители и трети лица:
В Представяне на участника- образец № 2 и в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- 

Образец № 7 участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и 
няма да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

2. Критерии за подбор

2.1. По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност, в раздел „Условия, на които трябва да отговарят 
участниците“, Правоспособност за упражняване на професионална дейност от обявата, 
както и в документацията- в раздел „Критерии за подбор на участниците. Минимални 
изисквания и документи за доказване“ възложителят е посочил, че:

Участниците, физически или юридически лица, следва да притежават 
валиден документ за правоспособност съгласно чл. 176, ал. 1 (за физическите лица) 
или чл. 176, ал. 2 (за юридическите лица) от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ), издаден при условията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и на 
Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Участници - чуждестранни лица следва да притежават еквивалентен документ за 
правоспособност, издаден в съответствие със законодателството на държавата членка, в 
която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Съгласно чл. 10 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. документ 
за правоспособност, издаден в друга държава - членка на Европейския съюз, се признава 
съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след представяне на 
легализиран превод на български език в ББКМ.

За доказване на изискването участниците декларират в Представяне на 
участника- Образец № 2, че притежават валиден документ за правоспособност, като 
посочват информация относно дата на издаване и валидност на документа. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, 
ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП - копие от документ за правоспособност, а за чуждестранни лица- еквивалентен 
документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен 
орган от държавата, в която е установен, доказващ наличието на правоспособност (който 
се признава съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след 
представяне на легализиран превод на български език в ББКМ).

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 
правоспособност се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 
доставките и монтажа съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 
ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
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Участникът „Мега електроникс АП“ ООД е декларирал в Представяне на 
участника- Образец № 2, че притежава валиден документ за правоспособност по чл. 176 
от Закона за чистота на атмосферния въздух, издаден на 05.11.2018 г. и валиден до 
05.11.2023 г. Комисията направи справка в регистър-фирми на Българската браншова 
камара- машиностроене и установи, че „Мега електроникс АП“ ООД е вписано в него 
под № 180 и притежава декларирания документ, който е в срок на валидност. Участникът 
е представил и заверено копие от документа за правоспособност.

Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.

2.2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности- 
в раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“, Технически и 
професионални способности от обявата, както и в документацията- в раздел „Критерии 
за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване“ 
възложителят е посочил, че:

Участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентичен или 
сходен с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата.

* За предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка се 
приемат дейности, свързани с доставката и монтажа на климатици/ климатични системи 
и/или отоплителни, и/или охладителни системи.

* За обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка се приема 
доставянето и монтирането на минимум 5 (пет) броя климатици/климатични 
системи и/или отоплителни, и/или охладителни системи, като обемът не е 
задължително да е изпълнен в рамките на една доставка.

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил поне 5 (пет) 
доставки и монтаж с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на 
настоящата поръчка.

За доказване на изискването участниците представят Списък на доставките, 
идентични или сходни с премета и обема на поръчката- Образец № 12, с посочване на 
описание, в т. ч. и обем, стойности, дати и получатели, заедно с документи, които 
доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

За удостоверяване на съответствие с поставените изисквания към техническите и 
професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията 
в Списък на доставките- Образец № 12, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства, се представят от участниците/подизпълнителите при 
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 
участника, определен за изпълнител.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
техническите и професионалните способности се доказва от обединението участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът „Мега електроникс АП“ ООД е попълнил и представил Списък на 
доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената 
поръчка- образец № 12, в който е посочил описание на доставката, в т. ч. и обем, 
получател, начална и крайна дата, стойност и документи, с които се доказва 
изпълнението. Участникът е декларирал 5 (пет) изпълнени доставки за последните 3 
(три) години, считано от датата на подаване на офертата,-като общият им обем е 205 броя 
климатици/ климатични системи.
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Въз основа на гореизложеното комисията констатира съответствие на участника 
с посочения критерий за подбор.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че посочената 
информация в представените от участника декларации относно личното състояние 
и критериите за подбор е пълна и в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Комисията единодушно приема, че участникът „Мега електроникс АП“ ООД, гр. 
София отговаря на изискванията за лично състояние и е налице съответствие с 
критериите за подбор.

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 ППЗОП в срок 3 работни дни от получаването на 
уведомителното писмо участник, по отношение на когото е констатирано несъответствие 
или липса на информация, следва да представи на комисията информация за 
отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти.

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. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващия 
присъствен ден.

Участниците депозират отговорите на получените писма по реда на приемане на 
офертите в „Общински 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 запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата 
се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е- 
mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира 
до председателя на комисията с посочване „в отговор на писмо с изходящ номер 
................ ”, както следва:

ОТГОВОР

На писмо с изх. №............................. /................. г.
До инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура“ в Община 
Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико 
Търново по обществена поръчка е предмет: „Доставка и монтаж на климатични системи 
за нуждите на Община Велико Търново”

От участник:................................................................. ЕИК...........................................................
Адрес за кореспонденция: град:.......................................Пощенски код................................
Улица............................................................................................... , вх. ... № ет.......
Телефон:...............................................факс:..............................................................................
Електронна поща..................................................................................................... . .......................
Лице за контакти:...............................................................................................................................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
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Комисията приключи работа в 15:40 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ;

Велина Мо^юва- Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново 4

. .................. ................. . ........ . .............................................. . ..................... . ...........
Василена Георгиева - младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново
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