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П Р О Т О К О Л 

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА, 

МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 
ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-НК" ЕАД" 

На 20.03.2015 г., от 09:30 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, започна работата 
на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 
инверторни климатици за нуждите на „СБР-НК" ЕАД", Публична покана, публикувана на 
Портала за обществени поръчки на 09.03.2015 г. с ID 9039430. 

Комисията е назначена със Заповед от 20.03.2015 г. на прокуриста на „СБР - НК" ЕАД в 
състав: 
Председател: Роман Райчев - координатор филиали. 
Членове: Атанас Бучков - директор на филиал „Наречен"; 

Адв. Никола Макавеев - правоспособен юрист. 
Резервен член: инж. Красимир Котов - координатор административно - стопански 
дейности 

В обявения в публичната покана срок - до 16:00 ч. на 19.03.2015 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 

1. „Темпекс" ЕООД, вх. № 20-9 / 19.03.2015 г.; 
2. „Булклима" ЕООД, вх. № 20-10/19.03.2015 г. 
3. „СиДиЕл" ЕООД, вх. № 20-11 / 19.03.2015 г.; 
4. „Кооперация Панда" вх. № 20-12/19.03.2015 г. 
5. „К и Б Клима" ЕООД, вх. № 20-13 / 19.03.2015 г.; 
6. „Топлик" ЕООД, вх. № 20-14 / 19.03.2015 г. 

Председателят на комисията откри публичното заседание в 09:30 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти членовете на комисията попълниха декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

При отваряне на офертите присъства Мария Антонова - упълномощен представител на 
участника „Булклима" ЕООД. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като провери за съответствие с 
изискванията на чл. 101в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Комисията констатира, че 
всички оферти са представени в запечатани непрозрачни пликове. Комисията провери 
съответствието на съдържанието на пликовете с приложените от участниците списъци. 
Комисията оповести съдържанието на техническите и ценовите предложения на участниците 
и предложи на присъстващия представител на участника да подпише техническите и 
ценовите предложения. С това публичното заседание на комисията приключи в 10:15 ч. 



На 17.04. и 24.04.2015 г., в 14:00 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, продължи 
работата на комисията, която провери съответствието на офертите на участниците с 
изискванията на възложителя, поставени в публичната покана. 

I. Участникът „Темпекс" ЕООД е представил следните документи: 
1. Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП - по образец 
2. Декларация за липса на свързаност - по образец 
3. Декларация за приемане условията в проекта на договор - по образец 
4. Декларация за видовете работи, възложени на подизпълнител - по образец 
5. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. 
6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
7. Сертификатза внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
8. Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд ISO 18001:2007 -
еквивалентна на OHSAS 18001:2007 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
9. Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация (или еквивалентен 
сертификат). 
10. Оторизация за извършване на гаранционно сервизно обслужване. 
11. Списък на представените документи - по образец 
12. Техническо предложение - по образец, придружено от техническа документация -
каталози други, доказващи съответствие с изискванията на възложителя. 
13. Ценово предложение - по образец. 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
2. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 
14001:2004 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
3. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд ISO 
18001:2007 - еквивалентна на OHSAS 18001:2007 с обхват, съответстващ на предмета на 
поръчката. 
4. Участникът притежава Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация. 
5. Участникът разполага с изисканите от възложителя специалисти, отговорни за изпълнение 
на поръчката, а именно: най-малко двама сервизни инженери със стаж по специалността най-
малко 10 години и отговорно лице за извършване на монтажа и пускането в експлоатация със 
средно специално или висше техническо образование с опит по специалността най-малко 10 
години. 

Участникът не отговаря на следните изисквания: 
I. Не притежава оторизация за извършване на гаранциозно сервизно обслужване от 
производител или вносител на предлаганите климатици за предлагания гаранционен срок 
или най-малко до 30.04.2017 г. Представената от участника оторизация е валидна само до 
29.12.2015 г. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Темпекс" ЕООД не 
отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и не допуска офертата му до оценяване и класиране. 

II. Участникът „Булклима" ЕООД е представил следните документи: 
1. Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП - по образец 



2. Декларация за липса на свързаност - по образец 
3. Декларация за приемане условията в проекта на договор - по образец 
4. Декларация за видовете работи, възложени на подизпълнител - по образец 
5. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. 
6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
7. Сертификатза внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
8. Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 с 
обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
9. Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация. 
10. Оторизация за извършване на гаранционно сервизно обслужване. 
11. Списък на представените документи - по образец 
12. Техническо предложение - по образец, придружено от техническа документация -
каталози други, доказващи съответствие с изискванията на възложителя. 
13. Ценово предложение - по образец. 

Участникът „Булклима" ЕООД отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
2. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 
14001:2004 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
3. Участникът притежава Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация 
(или еквивалентен сертификат). 
4. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд 
OHSAS 18001:2007 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
5. Участникът притежава безсрочна оторизация за извършване на гаранционно сервизно 
обслужване от производителя на предлаганите климатици. 
6. Участникът разполага с изисканите от възложителя специалисти, отговорни за изпълнение 
на поръчката, а именно: най-малко двама сервизни инженери със стаж по специалността най-
малко 10 години и отговорно лице за извършване на монтажа и пускането в експлоатация със 
средно специално или висше техническо образование с опит по специалността най-малко 10 
години. 

След преглед на техническото предложение на участника Комисията прецени, че 
предложените от участника климатици притежават технически характеристики в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация. 

Въз основа на гореизложеното комисията установи, че участникът „Булклима" ЕООД 
отговаря на всички изисквания на Възложителя и комисията допуска офертата му до 
оценяване и класиране. 

III. Участникът „Си Ди Е л " ЕООД е представил следните документи: 
1. Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП - по образец 
2. Декларация за липса на свързаност - по образец 
3. Декларация за приемане условията в проекта на договор - по образец 
4. Декларация за видовете работи, възложени на подизпълнител - по образец 
5. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. 
6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 



7. Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
8. Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 с 
обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
9. Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация. 
10. Оторизация за извършване на гаранционно сервизно обслужване от производител или 
вносител на предлаганите климатици за предлагания гаранционен срок или най-малко до 
30.04.2017 г. - валидна до 2020 г. 
11. Списък на представените документи - по образец 
12. Техническо предложение - по образец, придружено от техническа документация -
каталози други, доказващи съответствие с изискванията на възложителя. 
13. Ценово предложение - по образец. 

Участникът „Си Ди Ел" ЕООД отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
2. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 
14001:2004 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
3. Участникът притежава Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация. 
4. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд 
OHSAS 18001:2007 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
5. Участникът притежава оторизация за извършване на гаранционно сервизно обслужване от 
производителя на предлаганите климатици, валидна до 2020 г. 
6. Участникът разполага с изисканите от възложителя специалисти, отговорни за изпълнение 
на поръчката, а именно: най-малко двама сервизни инженери със стаж по специалността най-
малко 10 години и отговорно лице за извършване на монтажа и пускането в експлоатация със 
средно специално или висше техническо образование с опит по специалността най-малко 10 
години. 

След преглед на техническото предложение на участника Комисията прецени, че 
предложените от участника климатици притежават технически характеристики в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация. 

Въз основа на гореизложеното комисията установи, че участникът „Си Ди Е л " ЕООД 
отговаря на всички изисквания на Възложителя и комисията допуска офертата му до 
оценяване и класиране. 

IV. Участникът „Кооперация Панда" е представил следните документи: 
1. Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП - по образец 
2. Декларация за липса на свързаност - по образец 
3. Декларация за приемане условията в проекта на договор - по образец 
4. Декларация за видовете работи, възложени на подизпълнител - по образец 
5. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. 
6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват 
продажби на едро и дребно на канцеларски материали, копирна хартия и продукти от хартия, 
хигиенни материали, учебни пособия и спортни уреди, офис мебели, други мебели по заявка 
на клиента, компютри и офис техника, офис и други консумативи; проектиране, 
производство, доставка и монтаж на офис мебели, други мебели по заявка на клиента, 
стелажи, столове и аксесоари; производство на безконечна принтерна хартия, и касови 
ролки; изработка на рекламни материали, пликове, бланки, формуляри; копирни услуги; 
продажби на стоки и извършване на услуги от името на телекомуникационни оператори, 



продажба и извършване на услуги от името на комунални дружества; продажби на книги, 
самоучители, игри, играчки, подаръци, билети. 
7. Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или 
еквивалентен) с обхват продажби на едро и дребно на канцеларски материали, копирна 
хартия и продукти от хартия, хигиенни материали, учебни пособия и спортни уреди, офис 
мебели, други мебели по заявка на клиента, компютри и офис техника, офис и други 
консумативи; проектиране, производство, доставка и монтаж на офис мебели, други мебели 
по заявка на клиента, стелажи, столове и аксесоари; производство на безконечна принтерна 
хартия, и касови ролки; изработка на рекламни материали, пликове, бланки, формуляри; 
копирни услуги; продажби на стоки и извършване на услуги от името на 
телекомуникационни оператори, продажба и извършване на услуги от името на комунални 
дружества; продажби на книги, самоучители, игри, играчки, подаръци, билети. 
8. Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 (или 
еквивалентен) с обхват продажби на едро и дребно на канцеларски материали, копирна 
хартия и продукти от хартия, хигиенни материали, учебни пособия и спортни уреди, офис 
мебели, други мебели по заявка на клиента, компютри и офис техника, офис и други 
консумативи; проектиране, производство, доставка и монтаж на офис мебели, други мебели 
по заявка на клиента, стелажи, столове и аксесоари; производство на безконечна принтерна 
хартия, и касови ролки; изработка на рекламни материали, пликове, бланки, формуляри; 
копирни услуги; продажби на стоки и извършване на услуги от името на 
телекомуникационни оператори, продажба и извършване на услуги от името на комунални 
дружества; продажби на книги, самоучители, игри, играчки, подаръци, билети. 
9. Оторизация за извършване на гаранционно сервизно обслужване от вносител на 
предлаганите климатици за предлагания гаранционен срок или най-малко до 30.04.2017 г. -
безсрочна. 
10. Списък на представените документи - по образец 
11. Техническо предложение - по образец, придружено от техническа документация -
каталози и други, доказващи съответствие с изискванията на възложителя. 
12. Ценово предложение - по образец. 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът разполага с безсрочна оторизация за извършване на гаранционно сервизно 
обслужване от производител или вносител на предлаганите климатици. 
2. Участникът разполага с изисканите от възложителя специалисти, отговорни за изпълнение 
на поръчката, а именно: най-малко двама сервизни инженери със стаж по специалността най-
малко 10 години и отговорно лице за извършване на монтажа и пускането в експлоатация със 
средно специално или висше техническо образование с опит по специалността най-малко 10 
години. 

Участникът не отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът не е представил Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. Представеният сертификат 
е с обхват, различен от предмета на поръчката, както е посочено по-горе. 
2. Участникът не е представил Сертификат за внедрена система за опазване на околната 
среда ISO 14001:2004 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. Представеният 
сертификат е с обхват, различен от предмета на поръчката, както е посочено по-горе. 
3. Участникът не е представил Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация 
(или еквивалентен сертификат). Представеният от него сертификат е за друго лице. 
4. Участникът не е представил Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд 
OHSAS 18001:2007 (или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 



Представеният сертификат е с обхват, различен от предмета на поръчката, както е посочено 
по-горе. 

Въз основа на гореизложеното комисията установи, че участникът „Кооперация 
Панда" не отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и не допуска офертата му до оценяване и класиране. 

V. Участникът „К и Б Клима" ЕООД е представил следните документи: 
1. Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП - по образец 
2. Декларация за липса на свързаност - по образец 
3. Декларация за приемане условията в проекта на договор - по образец 
4. Декларация за видовете работи, възложени на подизпълнител - по образец 
5. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. 
6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
7. Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
8. Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 с 
обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
9. Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация. 
10. Оторизация за извършване на гаранционно сервизно обслужване от производителя на 
предлаганите климатици - безсрочна. 
11. Списък на представените документи - по образец 
12. Техническо предложение - по образец, придружено от техническа документация -
каталози и други, доказващи съответствие с изискванията на възложителя. 
13. Ценово предложение - по образец. 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
2. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 
14001:2004 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
3. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд 
OHSAS 18001:2007 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
3. Участникът притежава Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация 
(или еквивалентен сертификат). 
5. Участникът притежава безсрочна оторизация за извършване на гаранционно сервизно 
обслужване от производителя на предлаганите климатици. 

Участникът не отговаря на следните изисквания: 
1. Не разполага с двама сервизни инженери с опит най-малко 10 години. Видно от 
представения Списък на квалифицирания персонал, дипломата на Св. Илиев за завършено 
висше техническо образование е от 2011 г., а посоченият професионален опит като сервизен 
инженер е 5 г. и 11 месеца Участникът не е посочил втори сервизен инженер, който да 
отговаря на изискването на Възложителя участникът да разполага с най-малко двама 
сервизни инженери с опит най-малко 10 години. 

Въз основа на гореизложеното комисията установи, че участникът „К и Б Клима" 
ЕООД не отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и не допуска офертата му до оценяване и класиране. 



VI. Участникът „Топлик" ЕООД е представил следните документи: 
1. Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП - по образец 
2. Декларация за липса на свързаност - по образец 
3. Декларация за приемане условията в проекта на договор - по образец 
4. Декларация за видовете работи, възложени на подизпълнител - по образец 
5. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. 
6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
7. Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват, 
съответстващ на предмета на поръчката; 
8. Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 с 
обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
9. Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация. 
10. Оторизация за извършване на гаранционно сервизно обслужване от производителя на 
предлаганите климатици — безсрочна. 
11. Списък на представените документи - по образец 
12. Техническо предложение - по образец, придружено от техническа документация -
каталози други, доказващи съответствие с изискванията на възложителя. 
13. Ценово предложение - по образец. 

Участникът „Топлик" ЕООД отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
2. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 
14001:2004 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 
3. Участникът притежава Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация. 
4. Участникът притежава Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд 
OHSAS 18001:2007 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 
5. Участникът притежава безсрочна оторизация за извършване на гаранционно сервизно 
обслужване от производителя на предлаганите климатици. 
6. Участникът разполага с изисканите от възложителя специалисти, отговорни за изпълнение 
на поръчката, а именно: най-малко двама сервизни инженери със стаж по специалността най-
малко 10 години и отговорно лице за извършване на монтажа и пускането в експлоатация със 
средно специално или висше техническо образование с опит по специалността най-малко 10 
години. 

След преглед на техническото предложение на участника Комисията прецени, че 
предложените от участника климатици притежават технически характеристики в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация. 

Въз основа на гореизложеното комисията установи, че участникът „Топлик" ЕООД 
отговаря на всички изисквания на Възложителя и комисията допуска офертата му до 
оценяване и класиране. 

Комисията оцени офертите на допуснатите до оценяване и класиране участници както 
следва: 

По показателя „Срок за изпълнение" предложенията на участниците са както следва: 

„Булклима" ЕООД: 20 календарни дни 
„Си Ди Е л " ЕООД: 20 календарни дни 
„Топлик" ЕООД: 20 календарни дни 



Оценката на участника „Булклима" ЕООД се изчислява както следва 

Симин х 40 20 х 40 
Пси = = = 40 

Сиуч 20 

Оценката на участника „Булклима" ЕООД по Показателя „Срок за изпълнение" (Си) е 40 
точки. 

Оценката на участника „Си Ди Ел" ЕООД се изчислява както следва 

Симин х 40 20 х 40 
Пси = - = = 40 

Сиуч 20 

Оценката на участника „Си Ди Ел" ЕООД по Показателя „Срок за изпълнение" (Си) е 40 
точки. 

Оценката на участника „Топлик" ЕООД се изчислява както следва 

Симин х 40 20 х 40 
Пси = = = 40 

Сиуч 20 

Оценката на участника „Топлик" ЕООД по Показателя „Срок за изпълнение" (Си) е 40 
точки. 

По показателя „Цена" предложенията на участниците са както следва: 

„Булклима" ЕООД: единична цена 810 (осемстотин и десет) лева без ДДС, обща цена 
60 750 (шестдесет хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС. 
„Си Ди Ел" ЕООД: единична цена 795 (седемстотин деветдесет и пет) лева без ДДС, обща 
цена 59 625 (петдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС. 
„Топлик" ЕООД: единична цена 789 (седемстотин осемдесет и девет) лева без ДДС, обща 
цена 59 175 (петдесет и девет хиляди сто седемдесет и пет) лева без ДДС. 

Офертата на допуснатия участник „Булклима" ЕООД беше оценена от комисията по 
Показателя „Цена" (Пц), както следва: 

Ц ш т х 60 789 лв. х 60 
Пц = = = 58.44 т. 

Цуч 810 лв. 

Оценката на участника „Булклима" ЕООД по Показателя „Цена" (Пц) е 58.44 точки. 

Офертата на допуснатия участник „Си Ди Ел" ЕООД беше оценена от комисията по 
Показателя „Цена" (Пц), както следва: 

Цгшп х 60 789 лв. х 60 
Пц - - — = = 59.55 т. 

Цуч 795 лв. 

Оценката на участника „Си Ди Ел" ЕООД по Показателя „Цена" (Пц) е 59.55 точки. 



Офертата на допуснатия участник „Топлик" ЕООД беше оценена от комисията по 
Показателя „Цена" (Пц), както следва: 

Цпип х 60 789 лв. х 60 
Пц = = = 60 т. 

Цуч 789 лв. 

Оценката на участника „Си Ди Ел" ЕООД по Показателя ..Цена" (Пц) е 59.55 точки. 

Комплексните оценки на участниците са както следва: 
„Булклима" ЕООД - Пц + Пси = 58.44 + 40 = 98.44 точки. 
„Си Ди Ел" ЕООД - Пц + Пси = 59.55 + 40 = 99.55 точки. 
„Топлик" ЕООД - Пц + Пси = 60 + 40 = 100 точки. 

Класирането на участниците е: 

Участник Комплексна оценка Място 
„Топлик" ЕООД 100 т. 1-во 

„Си Ди Ел" ЕООД 99.55 т. 2-ро 
„Булклима" ЕООД 98.44 т. 3-то 

Работата на комисията приключи на 24.04.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване. 
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Председател: 

Членове: 


