
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
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Утвърждавам: 
И.Д. изпълнителен ф̂̂ ктор̂ ^̂ ^̂ ^ 
Дата: ОТ.О^ЬЯО^Щ^ ( Т е о д о ^ а н е в ) 

''ЩА 

Д О К Л А Д 

от заседания на комисия, назначена със Заповед № 338/22.11.2016 г. на изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, разгледа, оцени 
и класира представените оферти за възлагане на обществена поръчка, открита с 
Решение № 43/13.10.2016 г. с предмет: „Сервизно обслужване на климатичните 
съоръжения в системата на ИАОС" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНЕВ, 

С Решение № 43/13.10.2016 г на изпълнителния директор на ИАОС и на 
основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1,6. „б" 
от ЗОП е обявена обпцествена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на 
климатичните съоръжения в системата на ИАОС" 

I . На 22.11.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната 
среда в гр. София, бул. „Цар Борис Ш" № 136 комисия в състав: 

Мирослава Богданова - началник на отдел КРЛ, Адриана Манолова-Василева -

и.д. началник на отдел „Правен", Весела Еленкова - старши експерт в отдел ФСУ в 
публично заседание започна своята работа за възлагане на обш;ествената поръчка. 

Въз основа на получения списък по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП Комисията установи, 
че в деловодството на ИАОС са подадени в определения срок до 17:30 ч. на 21.11.2016 
г. четири оферти от следните участници: 

1. „Климат сервиз" ЕООД - с вх. № 01/17.11.2016 г., постъпила в 09:30 ч 
2. „Алимар клима" ЕООД - с вх. № 02/21.11.2016 г., постъпила в 15:45 ч. 
3. „Виксо" ЕООД - с вх. № 03/21.11.2016 г., постъпила в 16:10 ч. 
4. „Зефир климатични системи" ЕООД - с вх. № 04/21.11.2016 г., постъпила в 

17:25 ч. 

II . Комисията отвори офертите по реда на тяхното подаване, извършвайки 
проверка, както за редовността на депозираните оферти, така и за съответствието им с 
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утвърдените от възложителя минимални изисквания като критерии за подбор в 
процедурата и с одобрените условия за комплектоването и пълнотата им, в резултат на 
което беше установено, че офертите са депозирани в срок, в запечатани непрозрачни 
опаковки и са с ненарушена цялост. Тримата членове на Комисията подписаха 
техническото предложение на участникаците и плика с ценовото предложение, за всяка 
обособена позиция. 

I I I . В периода 22.11 - 13.12.2016 г. в закрити заседания Комисията продължи 
своята работа с обстойна проверка на документите, съдържайки се в офертите на 
участниците, при която констатира, че „Климат сервиз" ЕООД, „Алимар клима" 
ЕООД и „Виксо" ЕООД са представили ЕЕДОП, който не е попълнен коректно. 

Комисията предостави на участниците срок от 3 (три) работни дни, считано от 
датата на получаване на протокола, за представяне на допълнителен надлежно 
попълнен и подписан ЕЕДОП. 

IV. На 20.12.2016 г. комисия в състав Мирослава Богданова, Росица Христова и 
Весела Еленкова в закрито заседание продължи своята работа, като провери 
допълнително представените документи. 

От представените от участниците документи за участие в обш,ествената поръчка, 
включително и от допълнително представените такива е видно, че те отговарят на 
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. 

Въз основа на това комисията реши да допусне участниците „Климат сервиз" 
ЕООД , „Алимар клима" ЕООД, „Виксо" ЕООД, „Зефир климатични системи" ЕООД до 
разглеждане на техническите предложения за съответствие с предварително обявените 
условия. 

V. Комисията, в резултат на разглеждане на техническите предложения на 
участниците установи, че те отговарят на заложените изисквания в документацията по 
настоящата обществена поръчка. Дейностите, свързани със сервизното обслужване, са 
описани и отговарят напълно на изискванията на Възложителя. Предложените срокове 
за изпълнение на дейностите по сервизното обслужване са в съответствие с 
изискванията на Възложителя. 

VI. На 23.12.2016 г. в 10:00 часа комисията в открито заседание отвори ценовите 
оферти на участниците по реда на постъпване на офертите и констатира, че 
участниците са предложили следните цени за изпълнение на поръчката: 

• Участникът „Климат сервиз" ЕООД: 
- за обособена позиция № 3 е предложил цена: 2610 лева без включен ДДС и 

3132 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 13 е предложил цена: 1980 лева без включен ДДС и 

2376 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 14 е предложил цена: 1292 лева без включен ДДС и 

1550,40 лева с включен ДДС. 

• Участникът „Алимар клима" ЕООД: 



- за обособена позиция № 1 е предложил цена: 1410 лева без включен ДДС и 
1692 лева с включен ДДС. 

• Участникът „Виксо" ЕООД: 
- за обособена позиция № 1 е предложил цена: 1842,40 лева без включен ДДС и 

2210,88 лева с включен ДДС. 

• Участникът „Зефир климатични системи" ЕООД: 
- за обособена позиция № 1 е предложил цена: 2707,20 лева без включен ДДС и 

3248,64 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 2 е предложил цена: 468 лева без включен ДДС и 

561,60 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 3 е предложил цена: 2262 лева без включен ДДС и 

2714,40 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 4 е предложил цена: 2886 лева без включен ДДС и 

3463,20 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 5 е предложил цена: 702 лева без включен ДДС и 

842,40 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 6 е предложил цена: 1092 лева без включен ДДС и 

1310,40 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 7 е предложил цена: 1248 лева без включен ДДС и 

1497,60 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 8 е предложил цена: 858 лева без включен ДДС и 

1029,60 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 9 е предложил цена: 1638 лева без включен ДДС и 

1965,60 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 10 е предложил цена: 2028 лева без включен ДДС и 

2433,60 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 11 е предложил цена: 1560 лева без включен ДДС и 

1872лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 12 е предложил цена: 312 лева без включен ДДС и 

374,40 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 13 е предложил цена: 2808 лева без включен ДДС и 

3369,60 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 14 е предложил цена: 1482 лева без включен ДДС и 

1778,40 лева с включен ДДС. 
- за обособена позиция № 15 е предложил цена: 1092 лева без включен ДДС и 

1310,40 лева с включен ДДС. 

VII . Комисията продължи своята работа в закрити заседания. След проверка 
констатира, че ценовото предложение на участника „Алимар клима" ЕООД за 
обособена позиция № 1 е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници. В резултат на това на посочената фирма бе 
изпратено писмо с искане на писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 
предложение съгласно изискването на чл.72 от ЗОП. 

На 13.01.2017 г. с писмо с вх. № 01Б/13.01.2017 г. участникът „Алимар Клима" 
ЕООД представи писмена обосновка за своето ценово предложение, което бе прието от 
комисията. 



VIII . Комисията извърши класиране на допуснатите оферти в съответствие с 
обявения критерий за оценка на офертите „най-ниска цена", както следва: 

За Обособена позиция 1; Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на ИАОС - гр. София 

1. „Алимар клима" ЕООД с предложена цена 1410 лева без включен ДДС и 1692 
лева с включен ДДС. 
2. „Виксо" ЕООД с предложена цена 1842,40 лева без включен ДДС и 2210,88 

лева с включен ДДС. 
3. „Зефир климатични системи" ЕООД с предложена цена 2707,20 лева без 

включен ДДС и 3248,64 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 2: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Благоевград. 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД с предложена цена 468 лева без 
включен ДДС и 561,60 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 3: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Бургас 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена 2262 лева без 
включен ДДС и 2714,40 лева с включен ДДС. 

2. „Климат сервиз" ЕООД е предложил цена: 2610 лева без включен ДДС и 
3132 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 4: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Варна: 

1 „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 2886 лева без 
включен ДДС и 3463,20 лева с включен ДДС. 

За обособена позиция 5: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Велико Търново. 

1 „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена 702 лева без включен 
ДДС и 842,40 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 6: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Враца. 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 1092 лева без 
включен ДДС и 1310,40 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 7; Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Монтана. 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 1248 лева без 
включен ДДС и 1497,60 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 8: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Пазарджик. 



1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 858 лева без 
включен ДДС и 1029,60 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 9: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Плевен. 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 1638 лева без 
включен ДДС и 1965,60 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 10: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Пловдив. 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 2028 лева без 
включен ДДС и 2433,60 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 11: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Русе. 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 1560 лева без 
включен ДДС и 1872лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 12: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Смолян. 

1. „Зефир климатични системи" е предложил цена: 312 лева без включен ДДС 
и 374,40 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 13: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Стара Загора. 

1. „Климат сервиз" ЕООД е предложил цена: 1980 лева без включен ДДС и 
2376 лева с включен ДДС. 

2. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 2808 лева без 
включен ДДС и 3369,60 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 14: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Хасково 

1. „Климат сервиз" ЕООД е предложил цена: 1292 лева без включен ДДС и 
1550,40 лева с включен ДДС. 

2. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 1482 лева без 
включен ДДС и 1778,40 лева с включен ДДС. 

За Обособена позиция 15: Сервизно на климатични съоръжения, монтирани на 
територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Шумен. 

1. „Зефир климатични системи" ЕООД е предложил цена: 1092 лева без 
включен ДДС и 1310,40 лева с включен ДДС. 

IX. Комисията предлага на възложителя да избере за изпълнител по обособените 
позиции класирания на първо място участник в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на климатичните съоръжения 
в системата на ИАОС", както следва: 

По Обособена позиция 1: „Алимар клима" ЕООД 



По Обособена позиция 2: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 3: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 4: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 5: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 6: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 7 „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 8 „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 9: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 10: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 11: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 12: „Зефир климатични системи" ЕООД 

По Обособена позиция 13: „Климат сервиз" ЕООД 

По Обособена позиция 14: „Климат сервиз" ЕООД 

По Обособена позиция 15: „Зефир климатични системи" ЕООД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНЕВ, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ. 

Настоящият доклад е съставен след приключване работата на комисията на 
основание чл. 103, ал. 3 ЗОП във вр. с чл. 60, ал. 1 ППЗОП. 

Председател: А 
Мирослава Богданова - началник на отдел КРЛ 

Членове: 

2. Адриана Манолова-Василева - и.д. началник на отдел „Правен" 

3. Весела Еленкова - старши експерт в отдел ФСУ 

4. Росица Христова - юрисконсулт в отдел „Правен' 

Приложения: 
Протокол 1 
Протокол 2 
Протокол 3 
Протокол 4 
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