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П Р О Т О К О Л   № 1 

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 22.11.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната 

среда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 комисия в състав: 

 

Председател: * 

Членове:  

2. * 

3. * 

наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“, в публично заседание започна 

своята работа за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване 

на климатичните съоръжения в системата на ИАОС“ 

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. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

Председателят и членовете на Комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП 

подписаха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от 

ППЗОП. 

II. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори 

офертите по реда на тяхното постъпване: 

1. Комисията отвори офертата на „Климат сервиз“ ЕООД, след като 

констатира, че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в 

съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията 

констатира, че офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, 

както и непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

обособени позиции №№ 3,13,14. Тримата членове на Комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с ценовото предложение, за всяка 

обособена позиция.  

2. Комисията отвори офертата на „Алимар клима“ ЕООД, след като 

констатира, че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в 

съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията 

констатира, че офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, 

както и непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 
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обособена позиция № 1. Тримата членове на Комисията подписаха техническото 

предложение на участника и плика с ценовото предложение.  

3. Комисията отвори офертата на „Виксо“ ЕООД, след като констатира, че е 

подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 

от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че офертата на 

участника съдържат всички документи по приложения опис, както и непрозрачен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1. 

Тримата членове на Комисията подписаха техническото предложение на участника и 

плика с ценовото предложение.  

4. Комисията отвори офертата на „Зефир климатични системи“ ЕООД, след 

като констатира, че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в 

съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията 

констатира, че офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, 

както и непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

обособени позиции №№ 1-15. Тримата членове на Комисията подписаха техническото 

предложение на участника и плика с ценовото предложение, за всяка обособена 

позиция.  

След като бяха извършени горепосочените действия съгласно чл. 54, ал. 6 от 

ППЗОП, публичната част от заседанието на Комисията приключи. 

III. В периода 22.11 – 13.12.2016 г. в закрити заседания Комисията продължи 

своята работа с обстойна проверка на документите, съдържащи се в офертите на 

участниците, при която констатира следното: 

 1. Офертата на „Климат сервиз“ ЕООД съдържа следните документи: 

 Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 

1, които са налични в офертата; 

 Един ЕЕДОП, подписан от Илия Илиев – управител – в съответствие с Образец 

№ 2; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 

от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3 – 3 броя; 

 Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 

непрозрачен плик – 3 броя; 

 Удостоверение за добро изпълнение – заверено копие - 2 броя; 

 Документ за правоспособност – заверено копие - 1 брой; 

 Удостоверение за професионално обучение – заверено копие - 1 брой; 

 Диплома за средно специално образование – заверено копие - 1 брой; 

 Сертификат ISO 9001:2008 – заверено копие - 1 брой; 

 Декларация за наличието на сервизна база – 1 брой. 

 След като установи, че офертата съдържа документите, посочени в 

документацията, комисията пристъпи към проверка за съответствие с условията за 

участие и на личното състояние на участника „Климат сервиз“ ЕООД. Участникът е 

българско юридическо лице, представлявано от законния си представител Илия Илиев 

– управител. Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да 

ползва услугите на подизпълнител. 
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Комисията установи, че в ЕЕДОП не са посочени обособени, за които 
участникът подава оферта в Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А 
– „Информация за икономическия оператор“, Обособени позиции: „Когато е 
приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият 
оператор желае да направи оферта“. 

 2. Офертата на „Алимар клима“ ЕООД съдържа следните документи: 

 Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 

1, които са налични в офертата; 

 Един ЕЕДОП, в съответствие с Образец № 2; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 

от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3; 

 Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 

непрозрачен плик. 

 След като установи, че офертата съдържа документите, посочени в обявата, 
комисията пристъпи към проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника „Алимар клима“ ЕООД. Участникът е българско юридическо 
лице, представлявано от законния си представител Георги Христов – управител. 
Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва 
услугите на подизпълнител. 

Комисията установи: 

 - в ЕЕДОП не е посочено в Част II „Информация за икономическия 
оператор“, буква А – „Информация за икономическия оператор“, обща информация: 
„Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?“. 

- в ЕЕДОП не са посочени обособени, за които участникът подава оферта в 
Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А – „Информация за 
икономическия оператор“, Обособени позиции: „Когато е приложимо, означение на 
обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи 
оферта“. 

- в ЕЕДОП не са посочени в Част IV „Критерии за подбор“, буква В: 
„Технически и професионални способности“, точка 9 „Следните инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за 
изпълнение на договора“. 

- не е посочено името на лицето, подписало ЕЕДОП и длъжността му. 

 3. Офертата на „Виксо“ ЕООД съдържа следните документи: 

 Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 

1, които са налични в офертата; 

 Един ЕЕДОП, в съответствие с Образец № 2; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 

от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3; 

 Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 

непрозрачен плик. 

 След като установи, че офертата съдържа документите, посочени в 
докуметацията, комисията пристъпи към проверка за съответствие с условията за 
участие и на личното състояние на участника „Виксо“ ЕООД. Участникът е българско 
юридическо лице, представлявано от законния си представител Владимир Дишков – 
управител. Участникът не участва в обединение. 
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Комисията установи: 

 - не е посочено в Част II „Информация за икономическия оператор“, буква Г 
„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 
използва“, Възлагане на подизпълнители „Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ в ЕЕДОП. 

- не е посочено името на лицето, подписало ЕЕДОП и длъжността му. 

 4. Офертата на „Зефир климатични системи“ ЕООД съдържа следните 

документи: 

 Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 

1, които са налични в офертата; 

 Един ЕЕДОП, в съответствие с Образец № 2; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 

от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 3; 

 Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 

непрозрачен плик. 

 След като установи, че офертата съдържа документите, посочени в обявата, 
комисията пристъпи към проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника „Зефир климатични системи“ ЕООД. Участникът е 
българско юридическо лице, представлявано от законния си представител Николай 
Цветков – управител. Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, че 
няма да ползва услугите на подизпълнител. 

 IV. С оглед на горното Комисията на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП реши 

да изиска допълнителни ЕЕДОП от участниците, както следва: 

 1. От участника „Климат сервиз“ ЕООД Комисията изисква: 

 1.1. ЕЕДОП, попълнен в съответствие с точка III  от протокола. 

 2. От участника „Алимар клима“ ЕООД Комисията изисква: 

 2.1. ЕЕДОП, попълнен в съответствие с точка III  от протокола. 

 3. От участника „Виксо“ ЕООД Комисията изисква: 

 3.1. ЕЕДОП, попълнен в съответствие с точка III  от протокола. 

 Комисията предоставя на участниците срок от 3 (три) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола, за представяне на допълнителен надлежно 

попълнен и подписан ЕЕДОП. 

 Комисията реши да продължи своята работа след изтичането на срока, в който 

участниците да представят допълнителните документи, описани по-горе в протокола. 

    Дата на съставяне настоящия протокол: 13.12.2016 г. 

 

Председател: 1. * 

 

Членове:  

2. * 

3. *   

*Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД 


