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ПРОТОКОЛ № 4 

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“ 

 

I. 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. 

След като комисията установи, че писмото е постъпило в законоустановения срок, 

пристъпи към негово разглеждане. Участникът посочва, че представляваното от него 

дружество поддържа ниски цени благодарение на директните си контакти с вносители и 

производители на техника и части, с които има установени специални отношения и 

договорени изключително благоприятни търговски отстъпки. Близостта на сервиза до 

сервизираните климатични системи минимизират транспортните разходи, ще липсват разходи 

за командировки, което води до възможността да се оферира по-ниска обща цена. 

Комисията оцени обосновката по отношение на нейната пълнота и обективност и 

допуска участника в класирането на офертите. 

 

II. 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 с предложена цена 2262 лева без включен 

ДДС и 2714,40  лева с включен ДДС. 

2. „Климат сервиз“ ЕООД с предложена 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 с предложена цена: 2886 лева без включен 

ДДС и 3463,20 лева с включен ДДС.  
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За обособена позиция 5: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, монтирани 

на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Велико Търново. 

1„Зефир климатични системи“ ЕООД с предложена 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 с предложена 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 с предложена 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 с предложена 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 с предложена 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 с предложена 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 с предложена 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“ с предложена 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 с предложена цена: 1980 лева без включен ДДС и 2376  

лева с включен ДДС.  

2. „Зефир климатични системи“ ЕООД с предложена 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 с предложена цена: 1292 лева без включен ДДС и 1550,40  
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лева с включен ДДС.  

2. „Зефир климатични системи“ ЕООД с предложена 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 с предложена цена: 1092 лева без включен 

ДДС и 1310,40 лева с включен ДДС.  

 

III. 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 

 

С това заседанието на комисията приключи. 

Дата на съставяне настоящия протокол: 07.02.2017 г. 

 

Председател:  

* 

Членове:  

* 

* 

*Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД 


