
Утвърдил: 

Дата: 

Плумелина Мичева 
Изп.директор на 
„СБР-НК" Е А Д 

<*U0.JO(4 г. 

ПРОТОКОЛ 
(По чл. 101 г от Закона за обществените поръчки) 

Днес, на 10.10.2014 год. в 10:30 часа, в сградата на Централно управление на 
„Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД в град 
София п.к.1142, бул.„Васил Левски" № 54, на основание чл.101г, ал.З от ЗОП се 
проведе публично заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-09-102 от 
07.10.2014 год. на Изпълнителния Директор на „СБР-НК" ЕАД, за разглеждане, оценка 
и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 55 броя инверторни 
климатици за нуждите на „СБР-НК" ЕАД", проведена по реда на Глава Villa от 
Закона за обществените поръчки с публична покана изх.№45 от 26.09.2014 год., с 
уникален код в РОП при АОП: ID 9034118 от 29.09.2014 год., както и в Профила на 
купувача от същата дата, а също така и обявление от 07.10.2014 год. в Профила на 
купувача. 

Комисията е назначена по реда на чл.101г ал.1 от ЗОП, като в работата й 
участват определените трима редовни членове и тя включва: 

1. Красимир Николов Котов - координатор стопански дейности; 
2. Ангел Атанасов Алексиев - организатор стопански дейности; 
3. Бойка Иванова Пенева - юрист. 
До крайния срок за получаване на офертите - 09.10.2014 год. - 16:00 часа са 

постъпили оферти от двама участника, чието приемане е надлежно документирано в 
регистъра на възложителя. Получените оферти са входирани с входящ номер, дата и час 
на получаване, както е отбелязано в регистъра: 

№ Наименование на участника: Оферта(вх. №/дата/час/: 

1. „ТЕМПЕКС" ЕООД 
ЕИК: 115628318 

45-1/09.10.2014 г./09:27 ч. 

2. „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ" - ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 
ЕИК: 176300916 

45-2/09.10.2014 г./15:05 ч. 

Няма оферти, представени след определения краен срок за получаване на 
оферти. 

На заседанието не присъстваха оторизирани представители на участниците, 
подали оферти за участие, което е отразено в присъствен списък - неразделна част от 
настоящия протокол. 

Представители на средствата за масово осведомяване или на други лица не 
присъстваха на публичното заседание, независимо, че на 07.10.2014 год. в Профила на 
купувача на възложителя е публикувано съобщение относно мястото, датата и часа на 
отваряне на получените оферти. 



Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване: 
A.I. „ТЕМПЕКС" ЕООД: 
Комисията констатира, че офертата на участника е подадена на 09.10.2014 год. в 

09:27 ч. и е входирана с вх. №45-1/09.10.2014 г./09:27 ч. 
Офертата е подадена от участника в запечатан, непрозрачен плик и ненарушена 

цялост, върху който е поставен входящия номер/дата/час. 
При отварянето на плика с офертата, комисията установи наличието на две 

пластмасови папки, които са отворени, и не са поставени в запечатани пликове, 
надписани, надписани както следва: Папка №1 „Документи за подбор"; и Папка №2 
„предложение за изпълнение на поръчката" и един запечатан, непрозрачен, и с 
ненарушена цялост плик с надпис Плик №3 „Предлагана цена" на участника 
„ТЕМПЕКС" ЕООД. 

Комисията установи, че офертата изпълнява изискванията на чл.101в от ЗОП, 
като съдържа всички изискуеми от възложителя: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
3. ценово предложение; 
4. срок на валидност на офертата - 60 дни от датата, определена за краен срок 

за подаване на офертите. 
A.II. „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" -ДРУЖЕСТВО 

ПО ЗЗД: 
Комисията констатира, че офертата на участника е подадена на 09.10.2014 год. в 

15:05 ч. и е входирана с вх. №45-2/09.10.2014 год./15:05 ч. 
Офертата е подадена от участника в запечатан, непрозрачен плик и ненарушена 

цялост, върху който е поставен входящия номер/дата/час. 
При отварянето на плика с офертата, комисията установи наличието на три 

отделни запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, надписани съответно: 
Папка №1 „Документи за подбор"; Папка №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и Папка №3 „"Предлагана цена". 

Комисията установи, че офертата изпълнява изискванията на чл.101в от ЗОП, 
като съдържа всички изискуеми от възложителя: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
3. ценово предложение; 
4. срок на валидност на офертата - 60 календарни дни от датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите. 
Комисията пристъпи към отваряне на техническите и ценови предложения на 

участниците. 
С подписването на техническите и ценовите предложения публичната част от 

заседанието приключи. 
След приключване на публичната част, комисията продължи работата си, като 

пристъпи към разглеждане на подадените оферти и извърши проверка за 
съответствието им с изискванията на Възложителя 

Б.1. Офертата на „ТЕМПЕКС" ЕООД с ЕИК:115628318 съдържа: 
1. Документи за подбор: 
1.1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта, в която е изписано наименованието на участника и ЕИК и е 

подписана от представляващия Управител - Атанас Тодоров Лозанов; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 



1 АЕлектронна извадка от Търговския регистър по партидата на участника от 
02.10.2014 год.; 

1.5. Картон за регистрация по БУЛСТАТ; 
1 .б.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

дружеството управител; 
1.7.Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП, 

подписана от представляващия дружеството управител; 
1.8. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 

с дата на валидност 30.06.2016 год. с обхват, включващ предмета на поръчката; 
1.9. Сертификат №BG 10002565 от 04.05.2012 год. за внедрена система за 

опазване на околната среда ISO 14001:2004 с дата на валидност 03.05.2016 год. с 
обхват, включващ предмета на поръчката; 

1.10. Сертификат за трудова медицина и внедрена система за управление на 
безопасността ISO 18001:2007 с дата на валидност 07.10.2017 год. с обхват, включващ 
предмета на поръчката; 

1.11. Сертификат (документ за правоспособност) №042 от 31 март 2011 год. 
издаден от Българска браншова камара - Машиностроене, на името ма участника, с 
валидност до 31 март 2016 год., за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на 
хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани 
парникови газове; /неизискуем от възложителя/; 

1.12. Документ за правоспособност (сертификат) Първа категория №1500 от 01 
март 2011 год. издаден от Българска браншова камара - Машиностроене, на името на 
Апостол Христов Кетипов, с валидност до 01 март 2016 год., за извършване на 
проверка за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи 
съдържащи над 3 кг. или повече флуорирани парникови газове, съдържащи 6 кг или 
повече флуорирани парникови газове с херметични системи, които са етикитирани като 
такива; извличане, монтаж поддръжка или сервизно обслужване; /неизискуем от 
възложителя/; 

1.13. Документ за правоспособност (сертификат) Първа категория №1501 от 01 
март 2011 год. издаден от Българска браншова камара - Машиностроене, на името на 
Борис Атанасов Василев, с валидност до 01 март 2016 год., за извършване на проверка 
за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи съдържащи над 
3 кг. или повече флуорирани парникови газове, съдържащи 6 кг или повече флуорирани 
парникови газове с херметични системи, които са етикитирани като такива; извличане, 
монтаж поддръжка или сервизно обслужване; /неизискуем от възложителя/; 

1.14. Документ за правоспособност (сертификат) Първа категория №1498 от 01 
март 2011 год. издаден от Българска браншова камара - Машиностроене, на името на 
Димитър Атанасов Чаков, с валидност до 01 март 2016 год., за извършване на проверка 
за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи съдържащи над 
3 кг. или повече флуорирани парникови газове, съдържащи 6 кг или повече флуорирани 
парникови газове с херметични системи, които са етикитирани като такива; извличане, 
монтаж поддръжка или сервизно обслужване;/неизискуем от възложителя/; 

1.15. Декларация от 09.10.2014 год. изхождаща от управителя на дружеството, за 
техническите му възможност да изпълни предмета на поръчката, включваща опис на 
техниката, с която разполага участника, както и списък на техническия персонал, който 
ще бъде ангажиран в поръчката. 

Липсва проект на договор, подписан, без цена и други параметри. 
Комисията констатира, че участникът не е представил следните изискуеми от 

възложителя документи - т. 18.1 и 18.2 от Раздел II. „Изисквания за подбор", а именно: 



* Удостоверение, издадено от Държавната агенция за метрология и технически 
надзор, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, за 
вписването му в Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически надзор 
на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на 
съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва „Поддържане, 
ремонтиране и преустройство на промишлени газови инсталации, сградни газови 
инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Доказва 
се с представяне на Удостоверение, издадено от Държавната агенция за метрология и 
технически надзор, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите; 

** Удостоверение, издадено от Държавната агенция за метрология и технически 
надзор, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, за 
вписването му в Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически надзор 
на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на 
парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна 
пара и гореща вода. 

Комисията приема, че участникът „ТЕМПЕКС" ЕООД не отговаря на поставените 
от възложителкя изиксвания за подбор, поради непредставяне на изискуеми документи по 
т.18.1 и 18.2 от Раздел II. „Изисквания за подбор", подробно описани по-горе, поради 
което РЕШИ: 

ОТСТРАНЯВА участника „ТЕМПЕКС" ЕООД от участие в настоящата 
обществена поръчка. 

Б.Н. Офертата на „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" -
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД сЕИК:176300916 съдържа: 

Документи за подбор - съдържа 3 папки: 
1.Документи за подбор на дружеството по ЗЗД: 
1.1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта, в която е изписано наименованието на участника и ЕИК и е 

подписана от представляващия Управител - Драгомир Савов Драгомиров; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 
1.4. Удостоверение от 27.06.2012 год. от Регистър „БУЛСТАТ" за вписване на 

участника; 
1.5. Картон за регистрация по БУЛСТАТ; 
1.6. Акт за регистрация по ЗДДС от 09.08.2012 год. издаден от НАП-ТД-София; 
1.7. Удостоверение за регистрация по ЗДДС от 10.08.2012 год.; 
1.8. Договор за учредяване на консорциум - гражданско дружество -

„КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" от 28.05.2012 год.; 
1.8.1. Протокол от 28.05,2012 год. от Общо събрание на съдружника „НД-

ИНВЕСТ ГРУП" ООД с ЕИК:201123374; 
1.8.2. Протокол от 28.05,2012 год. от Общо събрание на съдружника „П и К 

ИНЖЕНЕРИНГ" ООД с ЕИК:131148868; 
1.8.3. Анекс от 28.05.2014 год. към Договор за учредяване ма консорциум -

гражданско дружество - „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" от 
28.05.2012 год.; 

1.9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 
дружеството управител; 

1.10. Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т.12 от 
ЗОП. подписана от представляващия дружеството управител; 

1.11. Подписан проект на договор от представляващия дружеството, без 
посочена цена и други параметри; 



2.Документи за подбор на „НД-ИНВЕСТ ГРУП" ООД - съдружник е 
консорциума: 

1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта, в която е изписано наименованието на участника и ЕИК и е 

подписана от представляващия Управител - Драгомир Савов Драгомиров; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 
1.4. Акт за регистрация по ЗДДС от 14.07.2010 год. издаден от НАП-ТД-София; 
1.5. Удостоверение за регистрация по ЗДДС от 14.07.2010 год.; 
1.6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

дружеството управител - Драгомир Савов Драгомиров; 
1.7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

дружеството управител - Цветелина Салтирова Драгомирова; 
1.8. Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т.12 от 

ЗОП, подписана от двамата представляващи дружеството управители; 
1.9. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 

с дата на валидност 27.03.2016 год. с обхват, включващ предмета на поръчката; 
1.10. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 

14001:2004 с дата на валидност 27.03.2016 год. с обхват, включващ предмета на 
поръчката; 

1.11. Сертификат за внедрена система за управление на здравето и 
безопасността OHSAS 18001:2007 с дата на валидност 27.03.2016 год. с обхват, 
включващ предмета на поръчката; 

1.12. Списък на инженерно-техническия и изпълнителски състав от 
правоспособни физически лица на участника, ангажирани с изпълнението на 
поръчката; 

1.13. Удостоверение №230 от 26.03.2013 год. на името на представляващия 
участника - Драгомир Савов Драгомиров за завършен курс на обучение за"координатор 
по безопасност и здраве в строителството"; 

1.14. Сертификат №1162 от 27.06.2011 год. на името на Марияна Георгиева за 
успешно преминат курс за мениджър по качеството и вътрешен одитор на интегрирани 
системи за управление спрямо изискванията на стандартите: OHSAS 18001:2007; ISO 
9001:2008; ISO 14001:2004 и ISO 19011:2004; 

3. Документи за подбор на „ПиК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - съдружник е 
консорциума: 

1.1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта, в която е изписано наименованието на участника и ЕИК и е 

подписана от представляващия Управител - Калин Христов Шавльов; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 
1.4. Решение №1 от 09.10.2003 год. на СГС за регистрацията на дружеството; 
1.5. Картон от регистрация по БУЛСТАТ; 
1.6. Удостоверение за регистрация по ЗДДС; 
1.7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

дружеството управител - Калин Христов Шавльов; 
1.8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

дружеството управител - Петко Живков Петков; 
1.9. Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т.12 от 

ЗОП, подписана от двамата представляващи дружеството управители; 



1.10. Сертификат рег.№>20100131335276 от 04.12.2013 год. за внедрена система 
за управление на качеството EN ISO 9001:2008 с дата на валидност 03.12.2016 год. с 
обхват, включващ предмета на поръчката; 

1.11. Сертификат рег.№20104131335281 от 04.12.2013 год. за внедрена система 
за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 с дата на валидност 03.12.2016 год. 
с обхват, включващ предмета на поръчката; 

1.12. Сертификат рег.№20116131335282 от 04.12.2013 год. за внедрена система 
за управление на здравето и безопасността OHSAS 18001:2007 с дата на валидност 
03.12.2016 год. с обхват, включващ предмета на поръчката; 

1.13. Удостоверение №С046 от 04.05.2006 год. издадено от Държавна агенция за 
метрология и технически надзор за вписване на „ПиК ИНЖИНЕРИНГ"ООД в 
Регистъра на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройство 
на съоръжения с повишена опасност, с рег.№С046, като лице, което извършва: 
„Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, 
сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни 
газове"; 

1.14. Удостоверение №С110 от 14.11.2006 год. издадено от Държавна агенция за 
метрология и технически надзор за вписване на „ПиК ИНЖИНЕРИНГ"ООД в 
Регистъра на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройство 
на съоръжения с повишена опасност, с рег.№С110, като лице, което извършва: 
„Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, 
работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода". 

1.15. Справка-декларация за технически лица и персонал в „ПиК 
ИНЖЕНЕРИНГ" ООД с приложени към същата автобиографии, дипломи, сертификати. 

Въз основа на представените документи, комисията приема, че участникът 
отговаря напълно на изискванията за подбор, поставени от Възложителя. 

След това комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение 
на участника, допуснат до участие в процедурата: 

B.I. „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" -ДРУЖЕСТВО 
ПО ЗЗД с ЕИК: 176300916: 

В техническото си предложение, попълнено, съгласно образеца, приложен в 
документацията, участникът е посочил/описал - техническите параметри на 
предлаганата климатична техника, съответстващи на параметрите зададени от 
възложителя, както и че същите отговарят на общите технически изисквания към 
климатиците, предмет на поръчката. 

Участникът е оферирал общ срок за изпълнение на поръчката от 20 (двадесет) 
календарни дни, от подписване на договора до подписването на приемо-предавателния 
протокол за монтаж и тестване на доставените климатици. 

Предложения от участника гаранционен срок, който ще започне да тече от 
подписването на приемо-предавателния протокол за монтаж и тестване на доставените 
климатици е не по-малък от 24 месеца. 

Комисията приема, че техническото предложение на участника отговаря на 
поставените изисквания за такова от възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовата оферта на участника, 
допуснат до участие в процедурата: 

Г.1. „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" -ДРУЖЕСТВО 
ПО ЗЗД с ЕИК:176300916: 

Ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката е за обща цена 
от 49 950,00 лв. без ДДС. 



Въз основа на утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексната 
оценка на офертите при критерий "Икономически най-изгодна оферта" , комисията 
пристъпи към оценка на офертата на допуснатия участник: „КОНСОРЦИУМ 
РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" -ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД: 

Показатели за оценка на офертите: 
1.1.Показател Т - Срок за доставка и монтаж на климатиците /общ/, с 

относителна тежест 50 %. 
Изчислява се по следната формула: Т = Tmin/Tn * 100, където: 
Tmin - най-краткият предложен общ срок за доставка и монтаж на климатиците. 
Тп - предложеният в п - тата оферта общ срок за доставка и монтаж на климатиците. 

20 
Т = х 100= 100 т. 

20 
1.2. Показател Р, предложена обща цена за доставка и монтаж и 

гаранционно обслужване на климатиците от ценовото предложение, с коефициент 
на тежест в общата оценка - 50%. 
Изчислява се по следната формула: Р = Pmin/Pn * 100, където: 
Pmin - най-ниската предложена обща цена за доставка и монтаж на климатиците от 
участника 
Рп - предложена обща цена за доставка и монтаж на климатиците от участника. 

49950 
Р = х 100 = 100 

49950 
Комплексната оценка на всеки участник е сборът от получения брой точки по всеки 
един от показателите. 
Комплексната оценка /К/ се изчислява по формулата: 
К = 50% х Т + 50% х Р 
К = 50% х 100 + 50% х 100 = 100 т. 

Участника „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" -ДРУЖЕСТВО 
ПО ЗЗД получава комплексна оценка 100 т. 

Предвид извършеното оценяване, комисията 
Реши: 
Класира на първо място участника „КОНСОРЦИУМ РЕМОНТСТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ" - ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД, получил комплексна оценка 100 т. 
Предлага да бъде сключен договор за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка с участника класиран на първо място. 
Работата на комисията приключи на 20.10.2014 год. със закриване на заседанието 

и внасяне на настоящия протокол за утвърждаване от Възложителя, заедно с цялата 
документация. 


