
ПРОТОКОЛ № 1 

 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З-86 от 09.03.2015 г. за 
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно обществената поръчка 
- публина покана  с  предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на климатична 

техника - 110÷125  броя, която е с различна търговска марка, монтирана на сградите 

на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”, публикувана в Портала за обществени 
поръчки с уникален номер 9039188. 

 
        Днес 09.03.2015 г. в 13.00 часа,  комисия в състав:   

   Председател: 

 1.  Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 
   Членове:  

2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 
3. Цветан Андреев – електромонтьор, отговорник; 
4. Йорданка Трифонова – Гл.мед.сестра; 
5. Ангелинка Тодорова – Инспрктор ЗБР, организатор и ОМП, 
съгласно Заповед № З-86 от 09.03.2015 г. се събра за да разгледа подадените оферти 

относно обществената поръчка с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на 
климатична техника - 110÷125  броя, която е с различна търговска марка, монтирана на 
сградите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана ” съобразно разпоредбите на 
Закона за обществени поръчки и условията обявени в публична покана № 9039188. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители както на оферентите 
така и на средствата за масово осведомяване. 

Възложителят, представи на комисията две оферти регистрирани в деловодството 
на лечебното заведение с приложен списък, както следва : 

 
1. „Фонема” ЕООД, гр.Враца                                            - .вх.№  8 / 06.03.2015г. - 10:00 ч.; 
2. ............................., гр. Враца                                           - вх.№ 10 / 06.03.2015 г. - 12:10 ч.. 
 

Комисията констатира, че върху плика на подадената оферта за участие в 
процедурата с вх.№ 10 не е посочен оферента, а е посочен само адрес. Комисията реши да 
отвори офертата и ако в нея са подадени необходимите документи да допусне участника 
до участие. 

На основание чл.101г, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмите – подали 
оферти, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата, съгласно 
текста на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.  

Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че и 
двете оферти са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им по реда 
на тяхното получаване.  

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП, офертите и на двамата участника съдържат : 
1. Данни за лицето, което прави предложението;  
2. Техническо предложение; 
3.  Ценово предложение; 
4. Срок на валидност на офертата – 60 дни от датата на подаване. 
  
 
 
 



 Комисията завери с подписите си представените от участниците технически и 
ценови предложения.  

Втората оферта с вх.№ 10 от 06.03.2015 г. е подадена от „Дженерал Клима”ЕООД, 
гр.Враца, като участника е приложил в офертата си  заявление за участие за настоящата 
обществена поръчка, съгласно образеца от документацията на възложителя. 

В обявената публична покана са посочени изисквания към участниците, както 
следва: 

I. Изисквания към участниците : 

Участниците следва да докажат технически възможности за изпълнение на поръчката 

като представят: 

1. Декларация - списък на персонала с който разполага участника, които ще извършват 

сервизната дейност. 

Минимално изискване - да разполагат с екип от най-малко 3 (три) лица персонал. 

2. Декларация - списък за изпълнени поръчки за абонаментно обслужване на климатични 

системи/инсталации, изпълнени през последните три години - включително стойностите, 

датите (на сключване и изпълнение) и възложителите. 

Минимални изисквания : 

- изпълнени най-малко 3 (три) поръчки за абонаментно обслужване на климатични 

системи/инсталации. 

II. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

1. Срок на реакция - 60 минути, считано от получаване на сигнал за повреда. 

2. Картотека на климатичната техника - до 30 дни след сключване на договор. 

3. Доставка на части - 2 работни дни. 

4. Финансов ресурс - до 350лв с ДДС - месечна цена. 

Участниците представят декларация за срок на реакция, време за изготвяне на 

картотека на климатичната техника, срок за доставка на части. 

Комисията реши да разгледа и оцени техническите и ценовите предложения на 
следващото заседание, което да е на 12.03.2015 г. 

 
  КОМИСИЯ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                   подпис 

                                     ЧЛЕНОВЕ:      Д.Илиева                   подпис 

                                                              Ц.Андреев                 подпис 

                                                              Й.Трифонова             подпис 

                                                              А.Тодорова                подпис 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ № 2 

 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З-86 от 09.03.2015 г. за 
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно обществената поръчка 
- публина покана  с  предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на климатична 

техника - 110÷125  броя, която е с различна търговска марка, монтирана на сградите 

на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”, публикувана в Портала за обществени 
поръчки с уникален номер 9039188. 

 
        Днес 12.03.2015 г. в 13.00 часа,  комисия в състав:   

   Председател: 1.  Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 
   Членове:        2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

                3. Цветан Андреев – електромонтьор, отговорник; 
                4. Йорданка Трифонова – Гл.мед.сестра; 
                5. Ангелинка Тодорова – Инспрктор ЗБР, организатор и ОМП, 

се събра за да продължи възложеното -  разглеждане,  оценяване и класиране на 
подадените оферти за обществената поръчка с  предмет: „Абонаментно сервизно 
обслужване на климатична техника - 110÷125  броя, която е с различна търговска марка, 
монтирана на сградите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”, публикувана 
публична покана в Портала за обществени поръчки с уникален номер 9039188. 

Комисията провери представените документи и предложения на участниците, част 
от които са както следва: 

 Участник : „Фонема” ЕООД "Дженерал Клима" ЕООД 

 Изисквания : оферта 
вид на 

документа 
оферта 

вид на 

документа 

1 

Декларация - списък на персонала с който 

разполага участника, които ще извършват 

сервизната дейност. Минимално изискване 

- да разполагат с екип от най-малко 3 (три) 

лица персонал. 

3  Списък 4  Декларация 

2 

Декларация - списък за изпълнени 

поръчки за абонаментно обслужване на 

климатични системи/инсталации, 

изпълнени през последните три години - 

включително стойностите, датите (на 

сключване и изпълнение) и 

възложителите.Минимални изисквания :- 

изпълнени най-малко 3 (три) поръчки за 

абонаментно обслужване на климатични 

системи/инсталации. 

4 

Списък - 

"Декларарам, 

че" 

4 Списък 

3 
Срок на реакция - 60 минути, считано от 

получаване на сигнал за повреда. 
до 60 минути 

в рамките на 

60 минути в 

работен ден 

4 
Картотека на климатичната техника - до 

30 дни след сключване на договор. 

до 20 

календарни 

дни 

30 дневен 

срок 

5 Доставка на части - 2 работни дни. 
до 2 работни 

дни 

Техническо 

предложение 

и 

Декларация 

2 работни 

дни 

Техническо 

предложение 

6 
Финансов ресурс - до 350лв с ДДС - 

месечна цена. 
300лв с ДДС 

Ценово 

предложение 
300лв с ДДС 

Ценово 

предложение 

7 Срок на валидност на офертата 60 дни Декларация 60 дни Декларация 

 



Комисията констатира: 
1. Участник № 2 „Дженерал Клима” ЕООД е предложил срок за реакция – в 

рамките на 60/шестдесет/ минути в работен ден, което не отговаря на обявеното изискване. 
Възложителя е обявил: срок за реакция - 60 минути, считано от получаване на сигнал за 
повреда / независимо в какъв ден е възникнала повредата/. 

2. Двамата участници са посочили еднаква месечна цена – 300 лева  с ДДС. 
3. Двамата участници са подали част от предложенията си във вид, неотговарящ  

на изискванията. По точки от 1 до 5 в изготвената таблица се изисква представяне на 
декларация.  

• Участник №1 - „Фонема” ЕООД не е представил декларация по т.1.  
• Участник №2 „Дженерал Клима” ЕООД не е представил декларации по т.2, 3, 4 

и 5. 
Комисията приема същите за разглеждане, тъй като са без поправки и задрасквания с 
информация отнасяща се към предмета на поръчката.  

4. В ценовото предложение на участник №2 „Дженерал Клима” ЕООД е посочено  
цит.” климатици монтирани на адрес гр.Враца ....”, и цит.” Годишната абонаментна цена 
не може да надхвърля сумата от 4500.00 лв.с ДДС” . 

Комисията предлага офертата на участник № 2 „Дженерал Клима” ЕООД 
гр.Враца да бъде отстранена от участие, поради: 

1.Предложението за срока на реакция не отговаря на изискванията. 
2.Ценовото предложение е за климатици монтирани в гр.Враца и е с условие за 

абонаментна цена, която да не надхвърля посочена от него такава.  
Комисията реши и предлага на Възложителя за изпълнител на обществената 

поръчката с  предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника - 
110÷125  броя, която е с различна търговска марка, монтирана на сградите на МБАЛ „Д-р 
Стамен Илиев” АД гр.Монтана” - Участник № 1 - „Фонема” ЕООД, гр.Враца с оферта 
вх.№ 8 от 06.03.2015 г. 

С това комисията приключи  разглеждането, оценяването и класирането на 
подадените оферти относно обществената поръчка  с  предмет: „Абонаментно сервизно 
обслужване на климатична техника - 110÷125  броя, която е с различна търговска марка, 
монтирана на сградите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” , публикувана в 
Портала за обществени поръчки с уникален номер 9039188. Този протокол, както и цялата 
документация ще бъдат връчени на възложителя от комисията . 

  КОМИСИЯ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                   подпис 

                                     ЧЛЕНОВЕ:      Д.Илиева                   подпис 

                                                              Ц.Андреев                 подпис 

                                                              Й.Трифонова             подпис 

                                                              А.Тодорова                подпис 

Получил протокола и документацията на : 13.03.2015г. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

Д-р Тодор Тодоров 
Изпълнителен директор 


