
Утвърждавам: ...
СНЕЖАНА 
Зам.-Кмет „Финанси“ 
(За кмет съгласно Запо 
на Кмета на Община! 

Дата: ЛЖ ТУ

»»««
ДАНЕЙА-ИВАНОВА 

бщина Велико Търново 
№ РД 22-911/01.07.2020 г. 
ко Търново)

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 30.06.2020 г., в 11:00 часа, в заседателна 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, продължи 
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

На 09.06.2020 г. на участниците „Климагруп“ ООД и „КМГ Велес“ ЕООД бяха 
изпратени уведомителни писма с констатирани несъответствия или липса на 
информация съгласно Протокол № 1 от 28.05.2020 г. на комисията.

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 ППЗОП в срок 3 работни дни от получаването на 
уведомителното писмо участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, следва да представят на комисията 
информация за отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти.
Срокът за отговор на участниците е както следва:

№ Наименование 
на участника

Получено 
писмо от 

участника на 
дата

Краен срок за получаване 
на допълнителни 

документи,съгласно 
чл.97, ал. 5 от 

ППЗОП

Постъпил в
Община Велико 

Търново отговор с 
вх. № и дата

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/799
vasilena
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



1 „Климагруп“
ООД

10.06.2020 г. 15.06.2020 г. Постъпил отговор 
от участника на 
11.06.2020 г.

2 „КМГ Велес“ 
ЕООД

16.06.2020 г. 19.06.2020 г. Няма постъпил
отговор от
участника.

От участника „КМГ ВЕЛЕС“ ЕООД не е постъпил отговор в посочения срок. В 
писмо с изходящ № 53 - 3129 - 2 /09.06.2020 г. до „КМГ Велес“ ЕООД комисията е 
указала, че участникът следва да попълни липсващата информация и да представи 
Декларация- Образец № 5, Декларация- Образец № 9 и Образец № 10, да попълни 
относимата информация и да представи Представяне на участника- Образец № 2, както 
и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП да представи доказателство за притежавания 
документ по чл. 176 от Закона за чистотата на атмосферния въздух- копие от документ 
за правоспособност.

Липсата на отговор от страна на участника води до невъзможност за 
преценка от страна на комисията за установяване липсата на основания за 
отстраняване от поръчката, както и за съответствието на същия с критериите за 
подбор.

Във връзка с гореизложеното комисията реши да предложи участника „КМГ 
Велес“ ЕООД, гр. София за отстраняване от участие в поръчката на основание 
чл.107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условие, посочено в документацията за 
обществена поръчка.

I. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилия в срок отговор:

Отговор с вх. № 5300 - 1251 - 4/ 11.06.2020 г. от „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. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Николай Николов- управител, 1 
стр.

2. Заверено копие от документ за правоспособност, подписано и подпечатано от 
Николай Николов- управител, 1 стр.

II. Констатации относно съответствието на участниците е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя:

1. 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.

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, както 
и с допълнително представените документи в отговор на писмо с изходящ № 5300-1251
3/09.06.2020 г„ комисията се обедини единодушно, че от представените от участника 
документи не се установява съответствието му с критериите за подбор.

В писмо с изходящ № 5300-1251-3/09.06.2020 г. до „Климагруп“ ООД комисията 
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е указала, че участникът следва на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП да представи 
доказателство за притежавания документ по чл. 176 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух- копие от документ за правоспособност.

В отговора на горепосоченото писмо „Климагруп“ ООД е представило заверено 
копие от документ за правоспособност по чл. 17, ал. 1 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух. Документът е издаден на името на физическо лице - Николай 
Николов - управителя на участника.

Съгласно Раздел II, т. 1 от документацията за обществена поръчка- „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.“

В настоящата обществена поръчка участник е юридическото лице „Климагруп“ 
ООД, а не физическото лице - Николай Николов. Поради това самото юридическо лице 
следва да притежава валиден документ за правоспособност съгласно чл. 176, ал. 2 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Посочената законова разпоредба 
гласи: „Юридическите лица, които извършват дейности, свързани с монтаж, сервизно 
обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно 
хладилно, климатично и противопожарно оборудване, както и стационарни термопомпи, 
съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, са длъжни да притежават документ за 
правоспособност съгласно изискванията на чл. 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 
517/2014, издаден при условията на чл. 10, параграфи 5 и 7 от регламента и на наредбата 
по чл. 17, ал. 2.“

Предвид факта, че участникът не притежава издаден такъв документ, то същият 
не отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор, свързан с годност.

Във връзка с гореизложеното комисията реши да не допусне участника до 
разглеждане на техническото му предложение и да предложи участника 
„Климагруп“ ООД, гр. Велико Търново за отстраняване от участие в поръчката на 
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради това, че не отговаря на поставен критерий за 
подбор.

2. 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. 
„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.

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при мотиви, отразени в Протокол № 1 от 28.05.2020 г. 
на комисията.

3. 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
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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.

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при мотиви, отразени в Протокол № 1 от 28.05.2020 г. 
на комисията.

4. 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.

След като се запозна с представените документи и информация в офертата, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при мотиви, отразени в Протокол № 1 от 28.05.2020 г. 
на комисията.

ж к к

Списък на участниците, допуснати до разглеждане на техническото 
предложение при мотиви, отразени в Протокол № 1 от 28.05.2020 г. и в настоящия 
протокол:

1. „Климатроник“ ЕООД, ЕИК: 175340669;
2. „К и Б Клима“ ЕООД, ЕИК: 131150351;
3. „Мега електроникс АП“ ООД, ЕИК: 201472746.

Списък на участниците, предложени за отстраняване на този етап от 
поръчката при мотиви, отразени в настоящия протокол:

1. „Климагруп“ ООД, ЕИК: 104695034;
2. „КМГ Велес“ ЕООД, ЕИК: 204979936.

***

III. Констатации относно съответствието на техническите предложения на 
допуснатите участници с предварително обявените условия:

1. Относно оферта с вх. № 53-1171-2/ 26.05.2020 г. от 12:16 часа на 
„Климатроник“ ЕООД, ЕИК: 175340669, комисията констатира следното:

След анализ на техническото предложение и приложенията към него комисията 
констатира, че участникът „Климатроник“ ЕООД е представил два документа, които са 
на чужд език и не са придружени с превод на български. Съгласно изискванията чл. 101, 
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ал. 6, изр. първо от ЗОП и т. 16 от документацията за обществена поръчка „Офертата се 
изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се 
придружава от превод на български език.“ Посоченото условие е абсолютно и следва 
да се спазва от участниците.

Копията от двата документа на чужд език не могат да бъдат приети от комисията, 
поради факта, че не са придружени от превод на български език. В случай, че 
документите в офертата на участника не отговарят на каквото и да е изискване на 
възложителя, включително и да са на български език или да са с приложен превод, това 
обстоятелство води до отстраняване на участника /в този смисъл и Решение № 9673 от 
24.06.2019 г. по адм. д. № 3617/2019 на Върховния административен съд; Решение № 
2015 от 13.02.2019 г. по адм. д. № 14317/2018 на Върховния административен съд; 
Решение № 12463 от 16.10.2018 г. по адм. д. № 7474/2018 на Върховния 
административен съд; Решение № 11699 от 04.10.2017 г. по адм. д. № 6777/2017 на 
Върховния административен съд/.

Във връзка с гореизложеното комисията реши да не допусне участника до 
оценка на техническото му предложение и да предложи участника „Климатроник“ 
ЕООД, гр. София за отстраняване от участие в поръчката на основание чл. 107, т. 
5, във връзка с чл. 101, ал. 6 от ЗОП, поради това, че е подал оферта, която не 
отговаря на условията за представяне, а именно - представени са документи на 
чужд език, които не са придружени с превод на български език.

2. Относно оферта е вх. № 53-3130-1/ 26.05.2020 г. от 14:53 часа на „К и Б 
Клима“ ЕООД, ЕИК: 131150351, комисията констатира следното:

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че участникът 
е представил в пълнота изискуемата информация, която е задължителна за 
представяне съгласно техническата спецификация и Раздел III „Изисквания към 
Техническото предложение” от документацията за обществената поръчка.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3 и съдържа 
изискуемата информация от Възложителя.

Сроковете, които участникът се е ангажирал да спазва, са:
- срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 

експлоатацията на климатик/ климатична система - 4 (четири) часа;
- срок за доставка и монтаж на климатик/ климатична система - 2 (два) работни 

дни;
- срок за гаранционна поддръжка на климатик/ климатична система - 60 

(шестдесет) месеца.

Участникът е посочил електронна поща, по която да постъпват възлагателни 
писма за необходимост от доставка и монтаж на климатици /климатични системи.

Представил е имена и телефони на лицата, които ще отговарят за изпълнение на 
срока за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатацията на климатик/ климатична система - Цветан Цветанов, Петко Узунов.

Участникът е посочил в таблица срещу всеки вид климатична система от 
техническата спецификация на поръчката предлаганите от него марка, модел и 
технически параметри. В съответствие с изискванията на възложителя „К и Б Клима“ 
ЕООД е представило като доказателство документ, в който са описани техническите 
характеристики на предлаганите климатични системи.

„К и Б Клима“ ЕООД е поело ангажимент, че ако предложените климатици/ 
климатични системи вече не се произвеждат или има обективни пречки за доставката им, 
се задължава да доставя еквивалентни или други климатици/ климатични системи с по



добри технически параметри, на цени равни или по-ниски от оферираните с Ценовото 
предложение, след одобрение от представител на Възложителя.

Участникът е приложил към техническото си предложение следните 
декларации в свободен текст:

- че разполага с налична база за целия срок на договора;
- че ще осигури помещение, оборудвано с налична техническа обезпеченост за 

извършване на сервизните ремонти за целия срок на договора;
- че доставяните климатици/ климатични системи са нови, неупотребявани, не са 

спрени от производство;
- че доставяните климатици/ климатични системи ще бъдат етикетирани съгласно 

условията на Приложение III, т. 1.4- обратими климатизатори за отопление и охлаждане, 
класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D- от Делегиран регламент 
(ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4.05.2011 г. за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на 
климатизатори и съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетиране и 
предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, 
по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (приета с ПМС № 
140/17.05.2011 г.);

- че доставяните климатици/климатични системи притежават „СЕ“ маркировка и 
отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на 
територията на Европейския съюз, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите, във връзка с Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, 
предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна 
съвместимост (Приети с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.) и чрез които са транспонирани 
Директива 2014/35/ЕС и Директива 2014/30/ЕС.

Въз основа на гореизложеното комисията единодушно допуска техническото 
предложение на участника „К и Б Клима“ ЕООД до оценка по показатели С и Г от 
методиката за оценка.

3. Оферта е вх. № 5300-20834-1/ 26.05.2020 г. от 16:17 часа на „Мега 
електроникс АП“ ООД, ЕИК: 201472746.

След анализ на техническото предложение комисията констатира, че участникът 
е представил в пълнота изискуемата информация, която е задължителна за 
представяне съгласно техническата спецификация и Раздел III „Изисквания към 
Техническото предложение” от документацията за обществената поръчка.

Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 3 и съдържа 
изискуемата информация от Възложителя.

Сроковете, които участникът се е ангажирал да спазва, са:
- срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 

експлоатацията на климатик/ климатична система - 24 ( двадесет и четири) часа;
- срок за доставка и монтаж на климатик/ климатична система - 2 (два) работни 

дни;
- срок за гаранционна поддръжка на климатик/ климатична система - 60 

(шестдесет) месеца.



Участникът е посочил електронна поща, по която да постъпват възлагателни 
писма за необходимост от доставка и монтаж на климатици /климатични системи.

Представил е имена и телефони на лицата, които ще отговарят за изпълнение на 
срока за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатацията на климатик/ климатична система - Лидия Петрова, Лилия Нинова.

Участникът е посочил в таблица срещу всеки вид климатична система от 
техническата спецификация на поръчката предлаганите от него марка, модел и 
технически параметри. „Мега електроникс АП“ ООД е представило документи за 
доказване на техническите параметри на климатичните системи, посочени в 
техническото му предложение, а именно- каталожни данни на предлаганата климатична 
техника.

„Мега електроникс АП“ ООД е поело ангажимент, че ако предложените 
климатици/ климатични системи вече не се произвеждат или има обективни пречки за 
доставката им, се задължава да доставя еквивалентни или други климатици/ климатични 
системи с по-добри технически параметри, на цени равни или по-ниски от оферираните 
с Ценовото предложение, след одобрение от представител на Възложителя.

Участникът е приложил към техническото си предложение следната 
декларация в свободен текст:

- че разполага с налична база за целия срок на договора;
- че ще осигури помещение, оборудвано с налична техническа обезпеченост за 

извършване на сервизните ремонти за целия срок на договора;
- че доставяните климатици/ климатични системи са нови, неупотребявани, не са

спрени от производство; .
- че доставяните климатици/ климатични системи ще бъдат етикетирани съгласно 

условията на Приложение III, т. 1.4- обратими климатизатори за отопление и охлаждане, 
класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D- от Делегиран регламент 
(ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4.05.2011 г. за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на 
климатизатори и съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетиране и 
предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, 
по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (приета с ПМС № 
140/17.05.2011 г.);

- че доставяните климатици/климатични системи притежават „СЕ“ маркировка и 
отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на 
територията на Европейския съюз, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите, във връзка с Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, 
предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна 
съвместимост (Приети с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.) и чрез които са транспонирани 
Директива 2014/35/ЕС и Директива 2014/30/ЕС.

Въз основа на гореизложеното комисията единодушно допуска техническото 
предложение на участника „Мега електроникс АП“ ООД до оценка по показатели С и 
Г от методиката за оценка.
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Списък на участниците, допуснати до оценка на техническото предложение 
при мотиви, отразени в настоящия протокол:



1. „К и Б Клима“ ЕООД, ЕИК: 131150351;
2. „Мега електроникс АП“ ООД, ЕИК: 201472746.

Списък на участниците, предложени за отстраняване на този етап от 
поръчката при мотиви, отразени в настоящия протокол:

1. „Климатроник“ ЕООД, ЕИК: 175340669.

IV. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения от 
офертите на допуснатите участници по методиката за оценка от документацията за 
обществена поръчка.

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 
от ЗОП, въз основа на цена и качествени показатели.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

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. Оценката се получава след 
умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, 
представляващ тежестта на 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 х 30 % + Г х 30 %

Комисията пристъпи към извършване на оценка по показатели за оценка С и Г.

С - Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система /в работни дни/, 
считано от датата на получаване на възлагателното писмо по електронната поща 
на изпълнителя /не по-кратък от 1 /един/ работен ден и не по-дълъг от 20 /двадесет/ 
работни дни/ - максимален брой точки получава участникът, който предложи най-кратък 
срок за доставка и монтаж /в работни дни/ след възлагане. Най-доброто предложение 
получава 100 т., а точките на всяко следващо се определят по следната формула:

С - С min х 100 , където: С min - е най- краткият предложен срок за извършване
на

С п доставка и монтаж на климатик/климатична система, а

Сп - е предложеният срок за извършване на доставка и 
монтаж на климатик/климатична система 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 точките на всяко 
следващо предложение се определят по следната формула:
Г = Гп х 100, където: Г max - е най- дългият предложен гаранционен срок, а

Гmax Г п - е предложеният гаранционен срок от п-тия
участник

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и 
подпоказатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая 
(в приложимите случаи).

Съобразно определените формули, резултатите са както следва:

Участник Предлаган от 
участника 

срок за 
доставка и 
монтаж на 

климати к/кли 
матична 

система /в 
работни дни/, 

считано от 
датата на 

получаване на 
възлагателнот 

о писмо по 
електронната 

поща на 
изпълнителя

Показател С - 
срок за 

доставка и 
монтаж на 

климатик/кли 
матична 

система /в 
работни дни/, 

считано от 
датата на 

получаване на 
възлагателнот 

о писмо по 
електронната 

поща на 
изпълнителя 

С = Cmin/Cn х 
100

Относителната 
тежест на 

показател С в К 
е 30%, при 

което 
резултатите са

Предлаган от 
участника 

гаранционен 
срок /в 
месеци/

Показател Г 
- предлаган 

от участника 
гаранционен 

срок /в 
месеци/ 

Г = Гп/ Г 
max х 100

Относителната 
тежест на 

показател Г в К 
е 30%, при 

което 
резултатите са

„КиБ
Клима“
ЕООД

2 100 30 т. 60 100 30 т.

„Мега 
електроникс 
АП“ООД

2 100 30 т. 60 100 30 т.

* * * *

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения на 
допуснатите до този етап участници.

V. Резултати от разглеждането и оценката на ценовите предложения на 
допуснатите участници:

1) Относно ценовото предложение от оферта с вх. № 53-3130-1/ 26.05.2020 г. от 
14:53 часа на „К и Б Клима“ ЕООД:

Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:



№ Вид климатична система, съгласно Техническа 
спецификация

Единична цена 
в лева без ДДС

1 9000 BTU 593,00
2 12 000 BTU 641,00
3 18 000 BTU 1088,00
4 24 000 BTU 1463,00

Предлагана обща цена за монтаж и демонтаж (4.1.+ 4.2. + 4.3.):

220,00 (двеста и двадесет) лева без, а с 20 % ДДС- 264,00 (двеста шестдесет и четири) 
лева, 
която включва следните стойности:

4.1. Стойност за монтаж до 3 метра тръбен път: 180,00 (сто и осемдесет) лева без 
ДДС, а с 20 % ДДС- 216,00 (двеста и шестнадесет) лева;

4.2. Стойност за монтаж над 3 метра тръбен път: 25,00 (двадесет и пет) лева на 
линеен метър без ДДС, а с 20 % ДДС- 30,00 (тридесет) лева на линеен метър.

4.3. Цена за демонтаж в случаите на преместване на съществуващ климатик или 
подмяна на вече излязла от употреба климатична система: 60,00 (шестдесет) лева 
без ДДС, а е 20%ДДС- 72,00 (седемдесет и два) лева.

При проверка на посочената информация беше установена грешка относно 
общата цена за монтаж и демонтаж. Посочената от участника обща сума е в размер на 
220,00 (двеста и двадесет) лева без ДДС, което не е сбор от предлаганите цени за вид 
монтаж плюс стойността на демонтажа.

Комисията не е задължена да коментира евентуални хипотези дали е сгрешена 
общата цена или са сгрешени отделно предложените цени за монтаж и демонтаж. Няма 
как валидно да бъде поправено подаденото в нарушение на изискванията на възложителя 
ценово предложение. Нередовността на офертата води до несигурност, тъй като не е ясно 
как ще бъде тълкувана тя, както от страна на участника, така и от проверяващите органи. 
В този смисъл е и практиката на Върховния административен съд - Решение № 9789 от 
17.07.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2964/2018 г.

Съгласно документацията за обществена поръчка участникът е единствено 
отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените 
от него цени. Участник, който е представил Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката, което не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията на 
Техническата спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от участие в 
поръчката. Несъответствието не може да бъде отстранено, тъй като допълване или 
промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП.

С оглед направените констатации комисията приема, че ценовото предложение на 
участника не отговаря на условията на поръчката, поради, което не допуска участника 
до оценка на ценовото му предложение и го предлага за отстраняване на основание чл. 
107, т. 1 от ЗОП, поради това, че не е изпълнил условие, посочено в документацията 
за обществена поръчка, а именно - не е посочил вярно предлаганата обща цена за 
монтаж и демонтаж, която включва: единични цени за вид монтаж: до 3 метра тръбен 
път; над 3 метра тръбен път и цена за демонтаж в случаите на преместване на 
съществуващ климатик или подмяна на вече излязла от употреба климатична система.

2) Относно ценовото предложение от оферта с вх. № 5300-20834-1/ 26.05.2020 
г. от 16:17 часа на „Мега електроникс АП“ ООД:



Предлаганото възнаграждение от участника е както следва:

№ Вид климатична система, съгласно Техническа 
спецификация

Единична цена 
в лева без ДДС

1 9000 BTU 643,00
2 12 000 BTU 696,00
3 18 000 BTU 1117,50
4 24 000 BTU 1287,00

Предлагана обща цена за монтаж и демонтаж (4.1.+ 4.2. + 4.3.):

166,67 (сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без, а с 20 % 
ДДС- 200,00 (двеста) лева,
която включва следните стойности:

4.1. Стойност за монтаж до 3 метра тръбен път: 116,67 (сто и шестнадесет лева и 
шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС, а с 20 % ДДС- 140,00 (сто и четиридесет) 
лева;

4.2. Стойност за монтаж над 3 метра тръбен път: 25,00 (двадесет и пет) лева на 
линеен метър без ДДС, а с 20 % ДДС- 30,00 (тридесет) лева на линеен метър.

4.3. Цена за демонтаж в случаите на преместване на съществуващ климатик или 
подмяна на вече излязла от употреба климатична система: 25,00 (двадесет и пет) 
лева без ДДС, а с 20%ДДС- 30,00 (тридесет) лева.

Комисията, като извърши проверка на ценовото предложение на участника, 
установи, че същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията, 
посочени в раздел IV „Изисквания към ценовото предложение“ от документацията за 
обществена поръчка и няма допуснати аритметични грешки.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ 
УЧАСТНИКА до оценка на ценовото му предложение.

* * *

Списък на участниците, допуснати до оценка на ценовото предложение при 
мотиви, отразени в настоящия протокол:

1. „Мега електроникс АП“ ООД, ЕИК: 201472746.

Списък на участниците, предложени за отстраняване на този етап от 
поръчката при мотиви, отразени в настоящия протокол:

1. „К и Б Клима“ ЕООД, ЕИК: 131150351

VI. Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показател за оценка: 
(Ц) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на допуснатия до оценка участник.

При спазване на предварително обявените условия на методиката:

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 единичната цена 
на всеки от артикулите от таблица по т. 3 от Ценовото предложение и стойността, 



получена след сумиране на предложените цени за монтаж и демонтаж в т. 4 от Ценовото 
предложение.

Ц = Ц1 х 25 % + Ц2 х 30% + ЦЗ х 15 % + Ц4 х 15 % + Ц5 х 15 % , където:

Ц1 - подпоказател за предлагана цена за климатик/климатична система 9000 BTU; 
Ц2 - подпоказател за предлагана цена за климатик/климатична система 12 000 BTU;
ЦЗ - подпоказател за предлагана цена за климатик/климатична система 18 000 BTU; 
Ц4 - подпоказател за предлагана цена за климатик/климатична система 24 000 BTU;
Ц5- подпоказател за предлагана цена за монтаж и демонтаж на климатик/климатична 
система, сумарно от цени, предложени в т. 4 от Ценово предложение;

Ц1- максимален брой точки получава участникът, който предложи най-ниска цена за 
климатик/ климатична система 9000 BTU. Най-доброто предложение получава 100 т., а 
точките на всяко следващо се определят по следната формула:

Ц1 = Ц1 min х 100 , където Ц1 min - е най- ниската предложена цена за климатик/ 
Ц1 п климатична система 9000 BTU, а

ш п - е предложената цена за климатик/климатична 
система 9000 BTU от n-тия участник

Ц2- максимален брой точки получава участникът, който предложи най-ниска цена за 
климатик/ климатична система 12 000 BTU. Най-доброто предложение получава 100 т., 
а точките на всяко следващо се определят по следната формула:

Ц2 = Ц2 min х 100 , където Ц2 min - е най- ниската предложена цена за климатик/ 
Ц2 п климатична система 12 000 BTU, а

Ц2 п - е предложената цена за климатик/климатична 
система 12 000 BTU от n-тия участник

ЦЗ- максимален брой точки получава участникът, който предложи най-ниска цена за 
климатик/ климатична система 18 000 BTU. Най-доброто предложение получава 100 т., 
а точките на всяко следващо се определят по следната формула:

ЦЗ = ЦЗ min х 100 , където ЦЗ min - е най- ниската предложена цена за климатик/ 
ЦЗ п климатична система 18 000 BTU, а

ЦЗ п - е предложената цена за климатик/климатична 
система 18 000 BTU от n-тия участник

Ц4- максимален брой точки получава участникът, който предложи най-ниска цена за 
климатик/ климатична система 24 000 BTU. Най-доброто предложение получава 100 т., 
а точките на всяко следващо се определят по следната формула:

Ц4 = Ц4 min х 100 , където Ц4 min - е най- ниската предложена цена за климатик/ 
Ц4п климатична система 24 000 BTU, а

Ц4 п - е предложената цена за климатик/климатична 
система 24 000 BTU от n-тия участник

Ц5- максимален брой точки получава участникът, който предложи най-ниска цена за 
монтаж и демонтаж на климатик/климатична система, сумарно от цени, предложени в т.



4 от Ценово предложение. Най-доброто предложение получава 100 т., а точките на всяко 
следващо се определят по следната формула:

Ц5 = Ц5 min х 100 , където
Ц5п

Ц5 min - е най- ниската предложена цена за монтаж
и демонтаж на климатик/климатична система, сумарно 
от цени, предложени в т. 4 от Ценово предложение, а 
Ц5 п - е предложената цена за монтаж и демонтаж на 
климатик/климатична система, сумарно от цени, 
предложени в т. 4 от Ценовото предложение от п-тия 
участник.

С оглед гореизложената информация и предвид това, че представената от 
участника „Мега електроникс АП“ ООД оферта е единствената допусната до етап 
оценка на ценовото предложение и отговаря на всички предварително обявени 
изисквания и критерии за подбор на Възложителя, комисията приема предложената от 
него цена за всеки вид климатик/ климатична система, както и за монтаж и демонтаж, за 
най-ниска.

Предвид тези обстоятелства и извършената оценка на техническото предложение 
на участника, което е получило максимален брой точки по показателите С и Г от 
методиката за оценка (К = Ц х 40 % + С х 30 % + Г х 30 %), комисията приема 
предложението на участника „Мега електроникс АП“ ООД за най-изгодно, като същото 
получава 100 т. по показател К - краен коефициент, класира участника на първо място и 
предлага сключване на договор с него за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико 
Търново”.

I-BO МЯСТО - „Мега електроникс АП“ ООД, гр. София.
Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол, заедно с Протокол № 1 от 

28.05.2020 г. и цялата документация по обществената поръчка, се предава на 
Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците 
и се публикува на профила на купувача.

Комисията приключи работа в 12:15 чгщщ

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................................... w ..
инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в Отдел1 „Техническа инфраструктура“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ
................. ........................................................................................................................................
Велина Монова- Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново /(q/)

Василена 1 еоргиева - младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново

vasilena
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




