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Утвърждавам: 

                                ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

  

ДЕЯН ДЪНЕШКИ  

Главен изпълнителен директор на 

 „Български пощи“ЕАД 

 

П Р О Т О К О Л 

 

От заседание на комисията за избор на изпълнител, за възлагане на обществена 

поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20 ал.3 от ЗОП, с предмет „Ремонт на 

климатици и климатични инсталации по тринадесет обособени позиции“ 

 

Днес, 21.08.2018 г. /вторник/  в 14:00 часа в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, ет.2, зала 212, на 

основание чл.103 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.7 ал.2 от ЗОП и с чл.97 

ал.1 от ППЗОП, в изпълнение на Заповед № РД –15–30/21.08.2018 г. на Главния 

изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД,  се събра комисия за избор на изпълнител 

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20 ал.3 от ЗОП, с предмет 

„Ремонт на климатици и климатични инсталации по тринадесет обособени позиции“, както 

следва:  

 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 

И в присъствието на представители на участниците, както следва: 

1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД.  

„Айфест“ ЕООД. 

 

2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД.  

„Рейб“ ЕООД. 

 

Се проведе публично заседание на основание чл.97, ал.3 във вр. с чл.51, ал.8-13 и 

следващи от ППЗОП. Член на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията 

Заповед № РД–15–30/21.08.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ 

ЕАД и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП. 

В първоначално определение срок за представяне на оферти за участие в 

обществената поръчка, до 17:30 часа на 20.08.2018 г. (тъй като срокът за събиране на оферти 

изтича в неприсъствен ден, то същият се счита до края на работното време на първия работен 

ден, следващ края на срока), са подадени осем оферти от следните участници: 

1. „Богорекс - ТМ“ ЕООД – вх.№ 1,ОП-30/16.08.2018 г., в 12:35 h; 

2.  „Сен холдин“ EООД – вх.№ 2, ОП-30/20.08.2018 г., в 09:40 h; 

3.  ЕТ „Некс – Нубар Езегелян – Езник Езегелян“  - вх.№ 3, ОП-30/20.08.2018 г., в 

10:05 h; 

4. „Зет Пи Ем – Сървис“ ООД - вх.№ 4, ОП-30/20.08.2018 г., в 10:15 h; 

5. „Клима рай“ ООД - вх.№ 5, ОП-30/20.08.2018 г., в 11:00 h; 

6. „Нактайм“ ЕООД - вх.№ 6, ОП-30/20.08.2018 г., в 13:30 h; 
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7. „Айфест“ ЕООД - вх.№ 7, ОП-30/20.08.2018 г., в 15:25 h; 

8. „Рейб“ ЕООД - вх.№ 8, ОП-30/20.08.2018 г., в 15:30 h; 

 

След обявяване на регистъра на подадените оферти, членовете на комисията 

подписаха и представиха декларации за обстоятелствата  по чл.97 ал.1 от ППЗОП, съгласно 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание и ценовите предложения на участниците за всяка 

от обособените позиции, както следва:  

 

Участникът „Богоректс - ТМ“ ЕООД е представил оферта, в непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, съдържаща осем плика с документи за участие по обособени позиции № 

6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 13, както следва:  

По обособена позиция № 6 - ОПС Стара Загора и РСЦ Стара Загора 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 6; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/ на участника; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛ,        

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

По обособена позиция № 7 - ОПС Сливен и ОПС Ямбол 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 7; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

По обособена позиция № 8 - ОПС Пловдив, ОПС Смолян и ОПС Пазарджик 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 8; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/ на участника; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

По обособена позиция № 9 - ОПС Хасково и ОПС Кърджали 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 9; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/ на участника; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,           

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

По обособена позиция № 10 - ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана  

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 10; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/ на участника; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,           

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

По обособена позиция № 11 - ОПС София град, ОПС София окръг,  ОПС Перник, 

ОПС Благоевград и ОПС Кюстендил 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 11; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/ на участника; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД 

 

По обособена позиция № 12 - БРСЦ и ЦУ 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 12; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/ на участника; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

По обособена позиция № 13 - СП БФН 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 13; 

4. Техническа спецификация за обособената позиция /на възложителя/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност /сертификат/ на участника; 

9. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,     

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД 

 

Участникът „Сен холдин“ ЕООД е представил оферта, в непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, съдържаща един плика с документи за участие по обособени позиции № 

6, както следва:  

По обособена позиция № 6 - ОПС Стара Загора и РСЦ Стара Загора 

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Проекта на договора от Възложителя; 

4. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

6. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

7. Документ за правоспособност  /сертификат/ на управителя. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,       

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

Участникът ЕТ „Некс – Нубар Езегелян – Езник Езегелян“ е представил оферта, в 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща следните документи:  

1. Оферта; 

2. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 6; 

3. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 8; 

4. Приложение към ценово предложение за обособена позиция № 9; 

5. Документ за правоспособност на управителя на фирмата. 

Ценово предложение: 

Макар и от така представената оферта да е трудно да се установи, за кои позиции е 

представена същата, Комисията след дълго вглеждане и консултации помежду си, стигна до 

предположението, че участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, по 

обособени позиции № 6, № 8 и № 9, както следва: 

По обособена позиция № 6 
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По обособена позиция № 8 

 
 

По обособена позиция № 9 
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Участникът е посочил, че „смяната на основни възли и детайли като компресор 

електронни платки, трипътни и четирипътни вентили, както и зареждане с фреон са се 

опитали да очертаят в колони 5,6 и 7 за всеки един климатик, които да са предмет на 

допълнително договаряне“. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

Участникът „Зет Пи Ем - Сървис“ ООД е представил оферта, в непрозрачна опа- 

ковка, с ненарушена цялост, съдържаща един плика с документи за участие по обособени 

позиции № 1, както следва:  

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Техническите изисквания на Възложителя; 

4. Проекта на договора от Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Документ за правоспособност (сертификат). 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

Участникът „Клима рай“ ООД е представил оферта, в непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, съдържаща един плика с документи за участие по обособени позиции № 

5, както следва:  

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

4. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

5. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

Към офертата на участникът не е представен изискващия се Документ за 

правоспособност (сертификат). Непредставянето на изискващия се документ, води до 

невъзможност Комисията да вземе информирано решение, относно правоспособността на 

участника и възможността му да изпълнява описаните в обявата дейности. По изложените 

обстоятелства, Комисията взе единодушно решение да не разглежда по – нататък офертата 

на участника „Клима рай“ ООД. 

 

Участникът „Нактайм“ ЕООД е представил оферта, в непрозрачна опа- ковка, с 

ненарушена цялост, съдържаща един плика с документи за участие по обособени позиции № 

11, както следва:  

1. Заявление за участие; 

2. Оферта на участника; 

3. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

4. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

5. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

6. Документ за правоспособност (сертификат). 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другите присъстващи представители на участниците да подпишат 

офертата, същата се подписа от представители на  участниците „Айфест“ ЕООД и „Рейб“ 

ЕООД. 

 

Участникът „Айфест“ ЕООД е представил оферта, в непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, съдържаща една папка с общи документи и оферти към всяка обособена 

позиция, както и осем плика с ценовите предложения по обособени позиции № 5, №6, № 7, 

№ 8, № 9, № 11, № 12, № 13,  както следва:  

По обособена позиция № 5 - ОПС Бургас 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 6 - ОПС Стара Загора и РСЦ Стара Загора 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 7 - ОПС Сливен и ОПС Ямбол  

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 
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Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 8 - ОПС Пловдив, ОПС Смолян и ОПС Пазарджик 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 9 - ОПС Хасково и ОПС Кърджали 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 
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3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 11 - ОПС София град, ОПС София окръг,  ОПС Перник, 

ОПС Благоевград и ОПС Кюстендил 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 
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7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,     

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 12 - БРСЦ и ЦУ 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Протокол за извършен оглед. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 13 – Специализирано предприятие „БФН“ 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Протокол за извършен оглед. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Рейб“ ЕООД. 

 

Участникът „Рейб“ ЕООД е представил оферта, в непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, съдържаща една папка с общи документи и оферти към всяка обособена 

позиция, както и осем плика с ценовите предложения по обособени позиции № 5, №6, № 7, 

№ 8, № 9, № 11, № 12, № 13,  както следва:  

По обособена позиция № 5 - ОПС Бургас 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,     

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 6 - ОПС Стара Загора и РСЦ Стара Загора 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 
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Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 7 - ОПС Сливен и ОПС Ямбол  

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 8 - ОПС Пловдив, ОПС Смолян и ОПС Пазарджик 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 
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5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 9 - ОПС Хасково и ОПС Кърджали 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 11 - ОПС София град, ОПС София окръг,  ОПС Перник, 

ОПС Благоевград и ОПС Кюстендил 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 12 - БРСЦ и ЦУ 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Протокол за извършен оглед. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 
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В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,      

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 13 – Специализирано предприятие „БФН“ 

1. Заявление за участие; 

2. Документ за правоспособност (сертификат). 

3. Оферта на участника; 

4. Техническите изисквания на Възложителя; 

5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП/; 

6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/; 

7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители; 

8. Протокол за извършен оглед. 

Ценово предложение: 

Участникът е посочил единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията посочени в документацията за участие, както следва: 

 
В посочените цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Приемат плащането от страна на възложителя да се извършва в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни, след датата на получаване на надлежно оформена фактура, ведно с приемно 

– предавателен протокол за извършена услуга. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД,     

подписаха офертата на участника – ведно с техническото и ценовото предложение. 
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Комисията предложи на другия присъстващ представител на участник да подпише офертата, 

същата се подписа от представителя на  участника „Айфест“ ЕООД. 

 

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, с разглеждане на документите 

по чл.39, ал.2 ППЗОП, за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя и офертите на участниците в техническата им част. 

 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И :  

Участникът „Богоректс - ТМ“ ЕООД 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

са представени всички необходими документи. Техническото предложение съдържа всички 

посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на обществената поръчка за обособени позиции от № 6 до № 13 включително, 

както следва: 

1. Срок за изпълнение на поръчката от 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Ще изпълняваме услугата, при постъпила от Възложителя заявка за авария, 

като поемаме ангажимента, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да извършиме 

следните дейности: 

- в срок от 24 часа (но не по – дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа) от получаване 

на заявката, да изпратим сервизна група, която на място да установи причината за аварията, 

вида на повредата, необходимостта от ремонт (с  неизбежна необходимост от влагане на 

нови резервни части или без влагане на нови резервни части); 

- да предложим на възложителя в срок от 24 часа, начин за отстраняване на аварията, 

кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне на писмена оферта за одобрение от 

Възложителя; 

- да изпълним ремонтните дейности качествено и в срок от 5 (пет) работни дни  след 

одобряване на офертата. 

3. За срока на договора ще осигуряваме ремонтните дейности  на всички климатици 

и климатични инсталации, посочени в обособена позиции посочени от № 6 до № 13 

включително. 

4. Гаранционен срок – 12 месеца. 

 

Участникът „Сен холдин“ EООД  

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

са представени всички необходими документи. Техническото предложение не отговаря на 

изискванията на Възложителя, тъй като същото не съдържа всички посочени от възложителя 

данни и не отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на обществената 

поръчка за обособена позиция № 6: 

1. Срок за изпълнение на поръчката от 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Ще изпълняваме услугата, при постъпила от Възложителя заявка за авария,  



Page 31 of 39 

 

като поемаме ангажимента, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да извършиме 

следните дейности: 

- в срок от 48 часа (изискването на Възложителя е да не бъде този срок по – дълъг от 

24 /двадесет и четири/ часа) от получаване на заявката, да изпратим сервизна група, която на 

място да установи причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с  

неизбежна необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови 

резервни части); 

- да предложим на възложителя в срок от ............. часа (не е посочено от участника), 

начин за отстраняване на аварията, кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне 

на писмена оферта за одобрение от Възложителя; 

- да изпълним ремонтните дейности качествено и в срок от .........................(не е 

посочено от участника). Изискването на Възложителя е този срок да не е повече от 5 (пет) 

работни дни  след одобряване на офертата. 

3. За срока на договора ще осигуряваме ремонтните дейности  на всички климатици 

и климатични инсталации, посочени в обособена позиция ..................... (не е посочено от 

участника). 

4. Гаранционен срок – 36 /тридесет и шест/ месеца. 

След разглеждане на техническото предложение на участника „Сен холдин“ EООД, 

комисията достигна до правния извод, че същото не отговаря на изискванията Възложителя и 

отстранява участника от по нататъшно участие в обществената поръчка и не го допуска до 

оценяване и класиране съгласно посочения от Възложителя критерий. 

 

Участникът ЕТ „Некс – Нубар Езегелян – Езник Езегелян“ 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

не са представени всички необходими документи. Техническото предложение не съдържа 

всички посочени от възложителя документи и не отговаря на поставените изисквания и 

условия за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 6, № 8 и № 9: 

Към офертата на участникът не са представени изискващите се декларации по чл.97, 

ал.5 от ППЗОП, както и коректно попълнена оферта, съгласно изискванията и образеца на 

Възложителя. От така представената оферта, комисията само може да предполага за кои 

обособени позиции кандидатства участникът. По изложените обстоятелства, Комисията взе 

единодушно решение да не разглежда по – нататък офертата на участника ЕТ „Некс – Нубар 

Езегелян – Езник Езегелян“. 

Срок за изпълнение на поръчката от ................. месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка – не е посочен от участника. 

2. Ще изпълняваме услугата, при постъпила от Възложителя заявка за авария, 

като поемаме ангажимента, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да извършиме 

следните дейности: 

- в срок от .................. часа (изискването на Възложителя е да не бъде този срок по – 

дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа) от получаване на заявката, да изпратим сервизна група, 

която на място да установи причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от 

ремонт (с  неизбежна необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на 

нови резервни части) - – не е посочен от участника. 

- да предложим на възложителя в срок от ............. часа (не е посочено от участника), 

начин за отстраняване на аварията, кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне 

на писмена оферта за одобрение от Възложителя; 
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- да изпълним ремонтните дейности качествено и в срок от .........................(не е 

посочено от участника). Изискването на Възложителя е този срок да не е повече от 5 (пет) 

работни дни  след одобряване на офертата. 

3. За срока на договора ще осигуряваме ремонтните дейности  на всички климатици 

и климатични инсталации, посочени в обособена позиция ..................... (не е посочено от 

участника). 

4. Гаранционен срок – ................ /................/ месеца – не е посочен от участника. 

След разглеждане на техническото предложение на участника ЕТ „Некс – Нубар 

Езегелян – Езник Езегелян“, комисията достигна до правния извод, че същото не отговаря на 

изискванията Възложителя и отстранява участника от по нататъшно участие в обществената 

поръчка и не го допуска до оценяване и класиране съгласно посочения от Възложителя 

критерий. 

 

Участникът „Зет Пи Ем – Сървис“ ООД 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

са представени всички необходими документи. Техническото предложение съдържа всички 

посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 1, както следва: 

1. Срок за изпълнение на поръчката от 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Ще изпълняваме услугата, при постъпила от Възложителя заявка за авария, 

като поемаме ангажимента, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да извършиме 

следните дейности: 

- в срок от 24 часа (но не по – дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа) от получаване на 

заявката, да изпратим сервизна група, която на място да установи причината за аварията, 

вида на повредата, необходимостта от ремонт (с  неизбежна необходимост от влагане на 

нови резервни части или без влагане на нови резервни части); 

- да предложим на възложителя в срок от 24 часа, начин за отстраняване на аварията, 

кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне на писмена оферта за одобрение от 

Възложителя; 

- да изпълним ремонтните дейности качествено и в срок от 5 (пет) работни дни  след 

одобряване на офертата. 

3. За срока на договора ще осигуряваме ремонтните дейности  на всички климатици 

и климатични инсталации, посочени в обособена позиция № 1. 

4. Гаранционен срок – 12 месеца.  

 

Участникът „Клима рай“ ООД  

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

не са представени всички необходими документи и техническото предложение на участника 

няма да бъде разглеждано. Комисията не допуска и до оценяване и класиране офертата на 

участника и Реши да отстрани същия от участие в обществената поръчка. 

 

Участникът „Нактайм“ ЕООД 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

са представени всички необходими документи. Техническото предложение съдържа всички 

посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 11, както следва: 
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1. Срок за изпълнение на поръчката от 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Ще изпълняваме услугата, при постъпила от Възложителя заявка за авария, 

като поемаме ангажимента, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да извършиме 

следните дейности: 

- в срок от 24 часа (но не по – дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа) от получаване на 

заявката, да изпратим сервизна група, която на място да установи причината за аварията, 

вида на повредата, необходимостта от ремонт (с  неизбежна необходимост от влагане на 

нови резервни части или без влагане на нови резервни части); 

- да предложим на възложителя в срок от 2 /два/ часа, начин за отстраняване на 

аварията, кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне на писмена оферта за 

одобрение от Възложителя; 

- да изпълним ремонтните дейности качествено и в срок от 4 (четири) работни дни  

след одобряване на офертата. 

3. За срока на договора ще осигуряваме ремонтните дейности  на всички климатици 

и климатични инсталации, посочени в обособена позиция № 11. 

4. Гаранционен срок – 12 месеца. 

 

Участникът „Айфест“ ЕООД 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

са представени всички необходими документи. Техническото предложение съдържа всички 

посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на обществената поръчка за обособени позиции от № 5 до № 9 и от № 11 до № 

13 включително, както следва: 

1. Срок за изпълнение на поръчката от 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Ще изпълняваме услугата, при постъпила от Възложителя заявка за авария, 

като поемаме ангажимента, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да извършиме 

следните дейности: 

- в срок от 24 часа (но не по – дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа) от получаване на 

заявката, да изпратим сервизна група, която на място да установи причината за аварията, 

вида на повредата, необходимостта от ремонт (с  неизбежна необходимост от влагане на 

нови резервни части или без влагане на нови резервни части); 

- да предложим на възложителя в срок от 24 часа, начин за отстраняване на аварията, 

кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне на писмена оферта за одобрение от 

Възложителя; 

- да изпълним ремонтните дейности качествено и в срок от 5 (пет) работни дни  след 

одобряване на офертата. 

3. За срока на договора ще осигуряваме ремонтните дейности  на всички климатици 

и климатични инсталации, посочени в обособена позиции посочени от № 5 до № 9 и от № 11 

до № 13 включително. 

4. Гаранционен срок – 12 месеца. 

 

Участникът „Рейб“ ЕООД 

След разглеждане на документите представени от участника, комисията установи, че 

са представени всички необходими документи. Техническото предложение съдържа всички 

посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за 
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изпълнение на обществената поръчка за обособени позиции от № 5 до № 9 и от № 11 до № 

13 включително, както следва: 

1. Срок за изпълнение на поръчката от 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Ще изпълняваме услугата, при постъпила от Възложителя заявка за авария, 

като поемаме ангажимента, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да извършиме 

следните дейности: 

- в срок от 24 часа (но не по – дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа) от получаване на 

заявката, да изпратим сервизна група, която на място да установи причината за аварията, 

вида на повредата, необходимостта от ремонт (с  неизбежна необходимост от влагане на 

нови резервни части или без влагане на нови резервни части); 

- да предложим на възложителя в срок от 24 часа, начин за отстраняване на аварията, 

кратък срок за изпълнение и гаранция, чрез представяне на писмена оферта за одобрение от 

Възложителя; 

- да изпълним ремонтните дейности качествено и в срок от 5 (пет) работни дни  след 

одобряване на офертата. 

3. За срока на договора ще осигуряваме ремонтните дейности  на всички климатици 

и климатични инсталации, посочени в обособена позиции посочени от № 5 до № 9 и от № 11 

до № 13 включително. 

4. Гаранционен срок – 12 месеца. 

 

Комисията премина към оценяване на офертите съгласно посочения от 

Възложителя критерий: 

 

Обществената поръчка се възлага на основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП  

„икономически най-изгодна оферта – „най – ниска цена“. Цената се формира като сбор на 

произведенията на следните компоненти /за всяка обособена позиция/: 

За всяка обособена позиция: 

"смяна на компресор лв./бр." -  S1 = сума k.5   

"смяна на електронен блок лв./бр." S2 = сума k.6 

"смяна на четирипътен вентил лв./бр." S3 = сума k.7 

Забележка: Единичната цена за смяна на компресор, електронен блок и 

четирипътен вентил (колони 5, 6 и 7 от ценовото предложение) трябва да включва 

демонтаж и монтаж на климатика, стойността на резервната част, труд и транспорт. 

Цена за преместване –демонтаж и монтаж (материали, труд, транспорт) – S4 

Демонтаж на вътрешно тяло -  S5       

Демонтаж на външно тяло - S6      

Монтаж на вътрешно тяло - S7       

Монтаж на външно тяло - S8      

Измиване на външно тяло за 1 брой -  S9       

Измиване на вътрешно тяло за 1 брой -  S10      

Зареждане с фреон (R22, R407C, R417A, R410A) за кг. - S11   

Посещение на обект и профилактика  - S12 

      

 Обща стойност:      

 SKомпл. = S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9++S10+S11+S12  
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След разглеждане на ценовите и техническите предложения на участниците, 

се получиха следните резултати: 

 

По обособена позиция № 1: ОПС Варна,  автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС 

Шумен и ОПС Търговище 

На първо място  

Комисията класира участника  „Зет пи ем – сървис“ ООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 от 58960,00 /петдесет и осем 

хиляди деветстотин и шестдесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция 5: ОПС Бургас 

На първо място  

Комисията класира участника  „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 5 от 42923,00 /четиридесет и две хиляди 

деветстотин двадесет и три/ лева без ДДС. 

 

На второ място  

Комисията класира участника  „Рейб“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 5 от 46224,00 /четиридесет и шест хиляди 

двеста двадесет и четири/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 6: ОПС Стара Загора и РСЦ Стара Загора  

На първо място  

Комисията класира участника  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 6 от 13260,00 /тринадесет 

хиляди двеста и шестдесет/ лева без ДДС. 

 

На второ място  

Комисията класира участника  „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 6 от 21259,00 /двадесет и една хиляди 

двеста петдесет и девет/ лева без ДДС. 

 

На трето място  

Комисията класира участника  „Рейб“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 6 от 21980,00 /двадесет и една хиляди 

деветстотин и осемдесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 7: ОПС Сливен и ОПС Ямбол  

 

На първо място  

Комисията класира участника  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 7 от 29070,00 /двадесет и 

девет хиляди и седемдесет/ лева без ДДС. 
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На второ място  

Комисията класира участника  „Рейб“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 7 от 36063,00 /тридесет и шест хиляди и 

шестдесет и три/ лева без ДДС. 

 

На трето място  

Комисията класира участника  „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 7 от 49499,00 /четиридесет и девет хиляди 

четиристотин деветдесет и девет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 8: ОПС Пловдив, ОПС Смолян и ОПС Пазарджик 

На първо място  

Комисията класира участника  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 8 от 54370,00 /петдесет и 

четири хиляди триста и седемдесет/ лева без ДДС. 

 

На второ място  

Комисията класира участника  „Рейб“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 8 от 54567,00 /петдесет и четири хиляди 

петстотин шестдесет и седем/ лева без ДДС. 

 

На трето място  

Комисията класира участника  „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 8 от 82479,00 /осемдесет и две хиляди 

четиристотин седемдесет и девет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 9: ОПС Хасково и ОПС Кърджали 

На първо място  

Комисията класира участника  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 9 от 22190,00 /двадесет и две 

хиляди сто и деветдесет/ лева без ДДС. 

 

На второ място  

Комисията класира участника  „Рейб“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 9 от 28096,00 /двадесет и осем хиляди 

деветдесет и шест/ лева без ДДС. 

 

На трето място  

Комисията класира участника  „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 9 от 30014,00 /тридесет хиляди и 

четиринадесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 10: ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана 
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На първо място  

Комисията класира участника  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 10 от 42930,00 /четиридесет и 

две хиляди деветстотин и тридесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 11: ОПС София град, ОПС София окръг,  ОПС Перник, 

ОПС Благоевград и ОПС Кюстендил 

На първо място  

Комисията класира участника  „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 11 от 27073,00 /двадесет и седем хиляди и 

седемдесет и три/ лева без ДДС. 

 

На второ място  

Комисията класира участника  „Нактайм“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 11 от 33087,00 /тридесет и три 

хиляди и осемдесет и седем/ лева без ДДС. 

 

На трето място  

Комисията класира участника „Рейб“ ЕООД , предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 11 от 36029,00 /тридесет и шест хиляди и 

двадесет и девет/ лева без ДДС. 

 

На четвърто място 

Комисията класира участника „Богорекс – ТМ“ ЕООД , предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 11 от 41890,00 /четиридесет и 

една хиляди осемстотин и деветдесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 12:  БРСЦ и ЦУ  

На първо място  

Комисията класира участника „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 12 от 8960,00 /осем хиляди деветстотин и 

шестдесет/ лева без ДДС. 

 

На второ място  

Комисията класира участника  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 12 от 9510,00 /девет хиляди 

петстотин и десет/ лева без ДДС. 

 

На трето място  

Комисията класира участника „Рейб“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка по обособена позиция № 12 от 10210,00 /десет хиляди двеста и десет/ 

лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 13:  СП БФН 

 

На първо място  
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Комисията класира участника „Айфест“ ООД, предложил обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция № 13 от 2207,00 /две хиляди двеста и седем/ 

лева без ДДС. 

 

На второ място  

Комисията класира участника  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 13 от 2830,00 /две хиляди 

осемстотин и тридесет/ лева без ДДС. 

 

На трето място  

Комисията класира участника „Рейб“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка по обособена позиция № 13 от 2887,00 /две хиляди осемстотин 

осемдесет и седем/ лева без ДДС. 

 

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнител:  

 

По обособена позиция № 1: ОПС Варна,  автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС 

Шумен и ОПС Търговище 

Класираният на първо място участник  „Зет пи ем – сървис“ ООД, предложил обща 

цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 58960,00 /петдесет и осем хиляди 

деветстотин и шестдесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция 5: ОПС Бургас 

Класираният на първо място участник  „Айфест“ ООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обособена позиция № 5 – 42923,00 /четиридесет и две хиляди деветстотин 

двадесет и три/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 6: ОПС Стара Загора и РСЦ Стара Загора  

Класираният на първо място участник  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща 

цена за изпълнение на обособена позиция № 6 – 13260,00 /тринадесет хиляди двеста и 

шестдесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 7: ОПС Сливен и ОПС Ямбол  

Класираният на първо място участник  „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща 

цена за изпълнение на обособена позиция № 7 – 29070,00 /двадесет и девет хиляди и 

седемдесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 8: ОПС Пловдив, ОПС Смолян и ОПС Пазарджик 

Класираният на първо място участник „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща 

цена за изпълнение на обособена позиция № 8 –  54370,00 /петдесет и четири хиляди триста 

и седемдесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 9: ОПС Хасково и ОПС Кърджали 

Класираният на първо място участник „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща 

цена за изпълнение на обособена позиция № 9 – 22190,00 /двадесет и две хиляди сто и 

деветдесет/ лева без ДДС. 
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По обособена позиция № 10: ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана 

Класираният на първо място участник „Богорекс – ТМ“ ЕООД, предложил обща 

цена за изпълнение на обособена позиция № 10 – 42930,00 /четиридесет и две хиляди 

деветстотин и тридесет/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 11: ОПС София град, ОПС София окръг,  ОПС Перник, 

ОПС Благоевград и ОПС Кюстендил 

Класираният на първо място участник „Айфест“ ООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обособена позиция № 11 – 27073,00 /двадесет и седем хиляди и седемдесет и 

три/ лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 12:  БРСЦ и ЦУ  

Класираният на първо място участник „Айфест“ ООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обособена позиция № 12 – 8960,00 /осем хиляди деветстотин и шестдесет/ 

лева без ДДС. 

 

По обособена позиция № 13:  СП БФН 

Класираният на първо място участник „Айфест“ ООД, предложил обща цена за 

изпълнение на обособена позиция № 13 от 2207,00 /две хиляди двеста и седем/ лева без ДДС. 

 

Този протокол се състави и бе приключен на 24.08.2018 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 


