
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: (подписано) 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. (заличено) 

 

дата: 23.11.2015 г. 

П РОТ ОКОЛ  (п репи с )  

В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във 

връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

Днес 13.11.2015 г. комисия назначена със Заповед № 429/13.11.2015 г. на Директора СИДП 

ДП – гр. Шумен, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. (заличено) – н-к отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

СЕКРЕТАР: (заличено) – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. (заличено) – финансов контрольор при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

2. (заличено) – техник ,строителство при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

3. (заличено) – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, като в изпълнение на 

горепосочената заповед, се събра на редовно заседание от 11,00 часа в административната 

сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, да разгледа подадените документи от потенциални 

изпълнители за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл. 8а от ЗОП, с обект 

доставка и с предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване, монтаж, гаранционно и 

сервизно обслужване и профилактично поддържане на климатични системи за нуждите на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения 

ДГС/ДЛС“. 

Комисията е в пълен и редовен състав. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8а 

от ЗОП. Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на 

кандидатите или техни упълномощени представители, както и на средства за масово 

осведомяване, съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки и 

възложителят е публикувал поканата в един и същи ден в сайта на АОП, в профила на купувача 

и е изпратено съобщение за поканата до съответните печатни и електронни медии – изпълнени 

са изискванията на чл. 101б, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Срокът за публикуване на поканата е спазен. 

От представеното извлечение на регистъра на офертите се установи, че оферти за участие в 

определения срок е депозирал оферта само един кандидат. Срокът за подаване на оферти е до 

17,00 часа на 12.11.2015 г. В настоящото заседание не присъства кандидата, негов упълномощен 

представител, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията установи, че единственият кандидат е 

подал в срок своята оферта, както следва: 

1. Кандидат № 1 – оферта № 1, приета под вх. № 6408/12.11.2015 г., с час на приемане 10,05 

часа на „Топлик“ ЕООД – подадена по куриер. Офертата е подадена в определения за това 

краен срок. Комисията може да продължи процедурата и в случаите когато е подадена само 

една оферта, на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП. Членовете на комисията попълниха 

декларации, съгласно с чл. 101г, ал. 2 от ЗОП, като същите са неразделна част от процедурното 

досие. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на кандидата, който процес се заключава 

в следното, с оглед на критерия за оценка – икономически най-изгодна оферта: 

Първи етап: Общ оглед на офертата, съгласно чл. 101в от ЗОП – наличие на непрозрачен 

плик с не нарушена цялост с приложените документи, наличие на техническо предложение с 

технически спецификации и ценово предложение за изпълнение на поръчката. Публично 
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известяване на приложените изискуеми документи за допустимост и съответствие с критериите 

за подбор – публично заседание. Приложените документи не се коментират от комисията. 

Втори етап – закрито заседание. Разглеждане и установяване на липси на документи и/или 

несъответствия с критериите за подбор, освен на приложените документи за допустимост, така 

и на техническото предложение за изпълнение, съгласно поставените изисквания от 

възложителя – когато кандидатът е допуснат до участие. Оценка на техническото предложение 

по показател 2 (ТП) – технически показател, и по показател 3 (С) – срок за изпълнение, 

съгласно с утвърдената и предварително обявена методиката за оценка. 

Трети етап – закрито заседание. Разглеждане на ценовото предложение и оценка на 

предложението по показател 1 (Ц) – ценово предложение, съгласно с утвърдената и 

предварително обявена методиката за оценка. Цената не трябва да надхвърля определения 

максимален финансов ресурс за изпълнение, заложен от възложителя.  

Четвърти етап – оценка по крайна комплексна оценка (КО) на всеки кандидат, която се 

изчислява по следната формула: 

КО= (Ц) + (ТП)+ (С), където: 
КО – е комплексната оценка на участника 

Ц – показател предложена цена, с относителна тежест при крайната оценка – 60 %. 

ТП – с относителна тежест при крайната оценка – 30 %. 

С – показател за срок на изпълнение на поръчката с относителна тежест при крайната оценка 

– 10 %. 

Максимален брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.  

Класиране на участниците, по низходящ ред, като на първо място се класира участникът 

получил най голям брой точки изразени в общ сбор от точките по оценените показатели, 

формиращи Комплексната оценка (КО). Предложение на комисията до възложителя за 

сключване на договор с участника класиран на първо място. 

Предвид горепосоченото, комисията извърши последователните действия по проверка на 

представените оферти и публично оповестяване на документите за съвместимост с критериите 

за подбор (за допустимост до участие), както следва: 

За кандидат № 1 – „Топлик“ ЕООД: Пликът с офертата е непрозрачен, с ненарушена 

цялост. Приложени са три отделни пликове, съответно Плик № 1 „Документи за допустимост“, 

плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и плик № 3 „Предлагана цена“ е ценова 

оферта. Преди да започне проверката на документите за допустимост комисията направи 

извлечение от ТР за актуалното състояние на кандидата, което е неразделна част от 

процедурното досие на кандидата. Приложените документи за допустимост са: 

- списък с приложени документи (оригинал) – подписан и подпечатан от (заличено), в 

качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, съгласно със 

справката от ТР; 

- административни сведения (оригинал) – подписани и подпечатани от управителя; 

- декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (оригинал) – подписана и 

подпечатана от управителя; 

- заверено копие на Удостоверение от регистър Булстат за дружеството; 

- заверено копие на Удостоверение за регистрация в НАП за дружеството; 

- кратко описание на дейността на дружеството и неговите организационни възможности 

(оригинал) – подписано и подпечатано от управителя; 

- описание на дейността на организационните възможности (оригинал) – подписано и 

подпечатано от управителя; 

- Декларация по приложение № 6 – оригинал, подпечатана и подписана от управителя; 

- Декларация по приложение № 10 – оригинал, подпечатана и подписана от управителя; 

- Декларация по приложение № 11 – оригинал, подпечатана и подписана от управителя; 

- Декларация по приложение № 13 – оригинал, подпечатана и подписана от управителя; 

- Декларация-списък по приложение № 7 – оригинал, подпечатана и подписана лично от 

управителя с посочени 16 договора със сходен или същия предмет на изпълнение, с приложени 

заверени копия на препоръки към всеки един от договорите. Препоръките са положителни; 

- Декларация-списък по приложение № 8 (оригинал) – подпечатана и подписана от 

управителя, в която са посочени всички лица от ръководния екип и технически лица 
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(специалисти). Към всеки един служител са представени съответните документи доказващи 

професионалната квалификация – дипломи, трудови книжки, както и сертификати за 

допълнителна професионална квалификация – изискуеми по предварителните условия за 

участие; 

- Техническо предложение (приложение № 9) – оригинал, подпечатана и подписана от 

управителя. Техническото предложение се подписа от членовете на комисията; 

- Ценово предложение (приложение № 16) – оригинал, подпечатано и подписано от 

управителя. Председателят на комисията обяви общата крайна цена за изпълнение на 

поръчката, а именно 63 898,00 лв., без ДДС. Предлаганата цена е под максималния финансов 

ресурс за изпълнение, който е обявен от възложителя. 

С това приключи публичната част на заседанието. В същия ден на 13.11.2015 г. от 13,00 часа 

в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, комисията в свое второ, но 

закрито заседание разгледа надлежното прилагане на документите за допустимост. Установи се, 

че единственият кандидат е приложил всички изискуеми документи, които са съвместими с 

критериите за подбор. 

С оглед на извършената проверка за допустимост до участие на кандидатите, комисията 

единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Кандидатът е приложил изискуемите документи за допустимост и отговаря на 

минималните изисквания посочени от Възложителя, които обезпечават правото му да участва в 

следващия етап от процедурата. 

2. В резултат от горепосочените изводи, комисията допуска единствения кандидат до участие 

в следващия етап от процедурата за разглеждане на техническото предложение, съгласно с 

изискванията на възложителя и оценка по показател 2 (ТП) – технически показател, и по 

показател 3 (С) – срок за изпълнение, съгласно с утвърдената и предварително обявена 

методиката за оценка. 
Комисия: 

1. инж. (заличено и подписано): 3. (заличено и подписано):  5. (заличено и подписано) 

 

2. (заличено и подписано):   4. (заличено и подписано): 

С тези действия, в 13,45 часа на 13.11.2015 г., приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

В закрито заседание на 18.11.2015 г. от 13.00 часа, в административната сграда на ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен, комисията, в редовен състав, се събра на свое редовно трето по ред, но 

второ закрито заседание и продължи своята работа по разглеждане на техническото 

предложение, като извърши преглед на задължително представените сертификати, 

допълнителни документи и декларации, съгласно с изискванията на възложителя. Участникът 

представя, описани в т. 8 от образеца на техническото предложение, следните сертификати, 

допълнителни документи и декларации: 

- обяснителна записка, относно видовете дейности по монтажните работи и методите им на 

извършване, онагледени елементи със снимков материал; инструкция за работа и работна 

програма; мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и инструкции 

към тях; 

- заверено копие на сертификат EN ISO 9001:2008 – издаден от Q-CERT на кандидата по т. 

4.5.1 от условията на поръчката; 

- заверено копие на сертификат EN ISO 14001:2004 – издаден от Q-CERT на кандидата по т. 

4.5.1 от условията на поръчката; 

- заверено копие на сертификат OHSAS 18001:2007 – издаден от Q-CERT на кандидата по т. 

4.5.1 от условията на поръчката; 

- заверено копие на Документ за правоспособност № 150/01.03.2013 г. – издаден от 

Българска браншова камара машиностроене на кандидата, валидно до 01.03.2018 г., издаден на 

кандидата по т. 4.5.2 от условията на поръчката; 

- заверени копия на енергиен етикет за съответните климатични системи, спрямо делегиран 

регламент (ЕС) № 626/2011 по т. 4.5.3 от условията на поръчката 
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- заверено копие на фирмен Сертификат № 4159 – издаден от Камара на инсталаторите в 

България на кандидата по т. 4.5.4 от условията на поръчката; 

- заверено копие на Удостоверение № I-TV 012894 издадено от Камара на строителите в 

България на кандидата (Централен професионален регистър) по т. 4.5.7 от условията на 

поръчката; 

- заверено копие на Удостоверение № III-TV 003930 издадено от Камарата на строителите в 

България на кандидата (Централен професионален регистър) по т. 4.5.7 от условията на 

поръчката; 

- декларация за произход на продуктите (оборудването) – оригинал, подписано и 

подпечатано от управителя на кандидата по т. 4.5.5 от условията на поръчката; 

- заверено копие на сертификат (декларация) за съответствие № 151299138 за качество 

съгласно европейските норми, издадено от производителя със съответен превод на български и 

ползване на знак за качество СЕ, с посочени всички европейски директиви по т. 4.5.6 и т. 4.7 от 

условията на поръчката; 

- заверено копие на Декларация за съответствие по рег. № на компанията 15528383, относно 

производството на предлаганите продукти от Европейския съюз издадено от производителя – 

подписана и подпечатана от директора на производителя по т. 4.9 от условията на поръчката; 

- заверено копие на сертификат за разрешение за продажба, гаранционно и следгаранционно 

обслужване за България – оторизиращо писмо, издадено от производителя SINCLAIR на 

кандидата, със съответен превод на български по т. 4.5.8 от условията на поръчката; 

- заверено копие на декларация за гаранционен срок на продуктите от 36 месеца, издадена от 

производителя SINCLAIR, със съответен превод; 

- заверено копие на декларация издадена от производителя SINCLAIR за наличност на база с 

необходимо и постоянно количество резервни части за предлаганите продукти, произведени от 

Европейския съюз по т. 4.10 от условията на поръчката; 

- Декларация по приложение № 14 – оригинал, подпечатана и подписана лично от 

управителя по т. 4.8 от условията на поръчката; 

- Декларация по приложение № 15 – оригинал, подпечатана и подписана лично от 

управителя по т. 4.6 от условията на поръчката; 

- Декларация по приложение № 19 – оригинал, подпечатана и подписана лично от 

управителя по т. 4.4 от условията на поръчката; 

- заверено копие на мерките за безопасност на сплит-системите за стенен монтаж и подово-

таванен монтаж Sinclair; 

- заверено копие на образец на гаранционна карта; 

- заверено копие на ръководство за употреба – на български език. 

Кандидатът е представил изискуемите сертификати, допълнителни документи и декларации. 

След проверка за предлаганите технически характеристики на продуктите със същите, относно 

поставените минимални технически характеристики (изисквания) от възложителя и 

техническата спецификация, се установи, че кандидатът е изпълнил предварително поставените 

от възложителя минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят доставените 

продукти. 

Оценка по показател 2 (ТП) – технически показател – кандидатът е представил всички 

етапи на извършваната дейност по монтажа на доставените продукти, съгласно с представената 

обяснителна записка; разполага с необходимия квалифициран работен персонал; всички 

дейности по изпълнение на поръчката са обезпечени с машини, посочени са ясно видовете 

материали, които ще се използват за изпълнението. 

Предвид критериите за оценка по този показател, съгласно с утвърдената методика за оценка, 

комисията единодушно определи, че по този показател участникът получава максимален брой 

точки, а именно: 

Участникът получава по показател 2 (ТП) – максимален брой точки – 30 точки. 

Комисията пристъпи към оценка на показател 3 (С) – срок за изпълнение. 

Участникът предлага срок за изпълнение – доставка и монтаж – 20 дни. Съгласно с 

утвърдената методика, този показател се оценява по следната формула: 
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С1 мин. 

С = –––––––– х 0,10, където: 

С2 индив. 

С1 – предложеният най-къс срок за изпълнение от участниците в процедурата; 

С2 – срокът за изпълнение предложен от оценявания участник. 

 

20 

С = ––– х 0,10 

  20 

 

С = 10 точки 

Участникът получава по показател 3 (С) – максимален брой точки – 10 точки. 

Участникът предлага гаранционен срок от 36 месеца – изискването на възложителя е 

изпълнено. Приложени са мерките за безопасност и гаранционни карти на климатични системи 

и ръководствата за употреба на климатичните системи. 

Участникът представя условия и дейности по профилактиката на доставените продукти, 

съгласно с изискванията на възложителя, а именно: 

- два (2) пъти годишна профилактика, със следните минимални дейности: 

- замерване работните параметри на климатика; 

- почистване на топлообменника на вътрешното тяло за пълна дезинфекция и ефективност на 

работа при всички режими; 

- почистване на турбината от прах; 

- почистване на топлообменника на външното тяло със специален химикал за премахване на 

всички боклуци и налепи; 

- пълно измиване на топлообменника и всички компоненти на външното тяло; 

- почистване на всички дренажни тръби на климатика; 

- добавяне на хладилен агент при необходимост. 

Участникът е изпълнил всички предварително поставени изисквания на възложителя за 

изпълнение на поръчката и е представил своите предложения в техническата оферта, съгласно с 

образеца на същата. 

Комисията извърши оценка на офертата на единствения участник по всички показатели 

различни от цената. 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Допуска до разглеждане на ценовата оферта на единствения участник, а именно: 

Топлик“ ЕООД 
Комисия: 

1. инж. (заличено и подписано): 3. (заличено и подписано):  5. (заличено и подписано) 

 

2. (заличено и подписано):   4. (заличено и подписано): 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовата оферта на участника. Избраният критерий 

за оценка на офертата е икономически най-изгодна оферта. 

Установи се, че ценовата оферта е изготвена, съгласно с образеца и изискванията на 

Възложителя, а именно не надвишава обявения максимален финансов ресурс, който 65 000,00 

лв., без ДДС. Участникът предлага, следната ценова оферта за изпълнение на поръчката: 

1. Участник № 1 – Топлик“ ЕООД – предлага обща цена за целия срок за изпълнение на 

поръчката в размер на 63 898,00 лв. (шестдесет и три лева, осемстотин деветдесет и осем 

лева и нула стотинки), без включен ДДС. 
Предлаганата цена е под максималния финансов ресурс предварително обявен от 

възложителя, следователно може да се премине към оценка на показател 1 (Ц) – ценово 

предложение, който се оценява по следната формула: 

Ц1 мин 

Ц = ––––––––– х 0,60, където: 

Ц2 индив. 

Ц1 – предложената най-ниска цена от участниците в процедурата; 
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Ц2 – цената предложена от оценявания участник. 

 

63 898,00 

Ц = ––––––––– х 0,60, където: 

  63 898,00 

 

Ц = 60 точки 

Участникът получава по показател 1 (Ц) – максимален брой точки – 60 точки. 

Комплексната оценка (КО) се изчислява като сбор от получените точки по всеки показател, 

по следната формула: 

КО = (Ц) + (ТП) + (С), 
Участник № 1 е получил следните точки по всички показатели: 

Ц – 60 токи; 

ТП – 30 точки; 

С – 10 точки. 

Комплексната оценка (КО) на участник № 1 е: 

КО = 60 + 30 + 10 

КО = 100 точки 

Участник № 1 получава максимален брой точки при оценка на КО – 100 точки. 

Предвид обективните обстоятелства, а именно, че участникът е само един и неговите 

технически и ценови предложения отговарят на тези поставени и обявени предварително от 

възложителя, комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 

Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, следното 

класиране: 

На първо място класира: 

Топлик“ ЕООД – с ЕИК: 130358, със седалище и адрес на управление: област София, 

община ….., гр. …… – …., ул. „ ……..“ № 32, представлявано от (заличено), в качеството му на 

управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, с резултат от Комплексната 

оценка (КО) – 100,00 точки, при следните технически параметри и единични цени, без 

ДДС, съгласно офертата: 

Обща крайна цена за изпълнение на поръчката: 

63 898,00 лв. (шестдесет и три лева, осемстотин деветдесет и осем лева и нула стотинки), 

без включен ДДС. 
Първоначален брой климатици: 

28 броя. 

Срок на доставка и монтаж: 

20 дни, считано от датата на подаване на заявката,  

Гаранционен срок: 

36 месеца, считано от датата на доставката и монтаж. 

Срокове и условия за сервизно обслужване, съгласно с предложението на участника в 

техническата оферта. Условия, начин и ред за извършване на профилактика на доставените 

климатици, съгласно с техническото предложение на участника, при условия и начин на 

плащане, съгласно с проекта на договора и предварително обявените от възложителя условия. 

Няма класиран на второ място участник. 

Няма отстранен участник. 
Комисия: 

1. инж. (заличено и подписано): 3. (заличено и подписано): 5. (заличено и подписано) 

 

2. (заличено и подписано):   4. (заличено и подписано): 

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията единодушно прие, следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, да 

възложи изпълнението на поръчката с обект доставка, и с предмет на изпълнение: „Доставка, 

чрез закупуване, монтаж, гаранционно и сервизно обслужване и профилактично поддържане на 
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климатични системи за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и 

неговите териториални поделения ДГС/ДЛС“, класираният на първо място и единствен 

участник, а именно: 

Топлик“ ЕООД – с ЕИК: 130358, със седалище и адрес на управление: област София, 

община …., гр. ….. – 2140, ул. „ ……“ № 32, представлявано от (заличено), в качеството му на 

управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, с обща крайна цена за 

извършване на услугата в размер на 63 898,00 лв. (шестдесет и три лева, осемстотин 

деветдесет и осем лева и нула стотинки), без включен ДДС. 
Работата на комисията приключи в 14,30 часа, на 18.11.2015 г. Настоящият протокол се 

състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, състои се 

от 7 (седем) страници и се подписа от членовете на комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ 

на СИДП ДП – гр. Шумен и подлежи на утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 101г, ал. 4, 

изречение второ от ЗОП, като в същия ден се изпраща на участника и се публикува на профила 

на купувача. 
 

 

 

 

Комисия: 

 

1. инж. (заличено и подписано): 

 

2. (заличено и подписано): 

 

3. (заличено и подписано): 

 

4. (заличено и подписано): 

 

5. (заличено и подписано): 


