ПРОТОКОЛ
Днес 04.01.2019г. в 10:00 часа в сградата на Агенция по геодезия, картография
и кадастър, гр.София, ул.„Мусала“ №1 се събра комисия в състав:
Председател: инж.Веселин Георгиев – Началник отдел „Управление на
собствеността и логистика“, Дирекция АПФО
Членове:
1. адв.Митко Ганчев – юрист
2. Елка Димитрова- гл.специалист в отдел „Финанси, счетоводство и проекти“,
Дирекция АПФО,
назначена със Заповед №РД-19-1/04.01.2019г. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, със задача: да разгледа и оцени
получените оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с
предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника,
монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
и регионалните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“.
От деловодството на АГКК бе представен на комисията регистър на подадените
оферти ведно с постъпилите пет броя оферти, както следва:
1. „БОГОРЕКС-ТМ“ ЕООД- гр.София-1421, бул.„Арсеналски“ №69, рег.№992/03.01.2019г. в 13:42 часа;
2. „Нактайм“ ЕООД – гр.София-1113, бул.„Драган Цанков“ №17, ет.2, рег.№993/03.01.2019г. в 13:55 часа;
3. „Ковес“ ЕООД - гр.София-1233, бул.„Сливница“ №141-143, ет.4, рег.№994/03.01.2019г. в 15:07 часа;
4. „Айфест“ ЕООД- гр.София-1612, бул.„Акад. Иван Евст.Гешов“ №26, вх.1,
ап.3, рег.№99-5/03.01.2019г. в 16:54 часа;
5. „Рейб“ ЕООД- гр.Сливен-8810, кв.„Даме Груев“ №26, вх.Б, ап.5, рег.№996/03.01.2019г. в 16:55 часа;
Членовете на комисията на основание чл.97, ал.2 от ППЗОП попълниха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и ал.13 от
ППЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, както
следва- Емануил Малинов Григоров- упълномощен представител на „БОГОРЕКСТМ“ ЕООД, Ваня Асенова Крумова- упълномощен представител на „Нактайм“
ЕООД, Ивайло Владимиров Попчев- упълномощен представител на „„Ковес“ ЕООД
и Валерия Радилова Якимова- упълномощен представител на „Айфест“ ЕООД,
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които попълниха данните си в представения им Списък на лицата, присъствали при
отварянето на офертите.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване,
както следва:
1. „БОГОРЕКС-ТМ“ ЕООД- гр.София-1421, бул.„Арсеналски“ №69,
рег.№99-2/03.01.2019г. в 13:42 часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото
предложение на участника – участникът предлага да изпълни предмета на поръчката
при следните единични цени:
1. Цена на профилактика на един брой климатик- 49, 00 лв. без ДДС
2. Цена за демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на един брой климатик
(включително и нов тръбен път-тръби и канали до 10 метра), пълнене с фреон – 1, 00
лв. без ДДС
3. Цена за демонтаж и монтаж на един брой външно тяло на климатик
(включително и разходите за механизация) – 349, 00 лв. без ДДС
4. Цена за първоначален преглед на един брой климатична техника - 1, 00 лв.
без ДДС.
2. „Нактайм“ ЕООД – гр.София-1113, бул.„Драган Цанков“ №17, ет.2,
рег.№99-3/03.01.2019г. в 13:55 часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви ценовото предложение на
участника– участникът предлага да изпълни предмета на поръчката при следните
единични цени:
1. Цена на профилактика на един брой климатик- 17, 00 лв. без ДДС
2. Цена за демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на един брой климатик
(включително и нов тръбен път-тръби и канали до 10 метра), пълнене с фреон –
260,00 лв. без ДДС
3. Цена за демонтаж и монтаж на един брой външно тяло на климатик
(включително и разходите за механизация) – 150, 00 лв. без ДДС
4. Цена за първоначален преглед на един брой климатична техника - 1, 00 лв.
без ДДС.
3. „Ковес“ ЕООД - гр.София-1233, бул.„Сливница“ №141-143, ет.4, рег.№994/03.01.2019г. в 15:07 часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото
предложение на участника – участникът предлага да изпълни предмета на поръчката
при следните единични цени:
1. Цена на профилактика на един брой климатик- 79, 50 лв. без ДДС
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2. Цена за демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на един брой климатик
(включително и нов тръбен път-тръби и канали до 10 метра), пълнене с фреон – 1, 00
лв. без ДДС
3. Цена за демонтаж и монтаж на един брой външно тяло на климатик
(включително и разходите за механизация) – 200, 00 лв. без ДДС
4. Цена за първоначален преглед на един брой климатична техника - 0, 01 лв.
без ДДС.
4. „Айфест“ ЕООД- гр.София-1612, бул.„Акад. Иван Евст.Гешов“ №26, вх.1,
ап.3, рег.№99-5/03.01.2019г. в 16:54 часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото
предложение на участника – участникът предлага да изпълни предмета на поръчката
при следните единични цени:

1. Цена на профилактика на един брой климатик- 24, 50 лв. без ДДС
2. Цена за демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на един брой климатик
(включително и нов тръбен път-тръби и канали до 10 метра), пълнене с фреон–
220, 00 лв. без ДДС
3. Цена за демонтаж и монтаж на един брой външно тяло на климатик
(включително и разходите за механизация) – 260, 00 лв. без ДДС
4. Цена за първоначален преглед на един брой климатична техника 10,00 лв. без ДДС.

5. „Рейб“ ЕООД- гр.Сливен-8810, кв.„Даме Груев“ №26, вх.Б, ап.5, рег.№996/03.01.2019г. в 16:55 часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото
предложение на участника – участникът предлага да изпълни предмета на поръчката
при следните единични цени:
1. Цена на профилактика на един брой климатик- 29, 00 лв. без ДДС
2. Цена за демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на един брой климатик
(включително и нов тръбен път-тръби и канали до 10 метра), пълнене с фреон –
250,00 лв. без ДДС
3. Цена за демонтаж и монтаж на един брой външно тяло на климатик
(включително и разходите за механизация) – 275, 00 лв. без ДДС
4. Цена за първоначален преглед на един брой климатична техника - 9, 00 лв.
без ДДС.
С това публичната част от заседанието на комисията приключи на 04.01.2019г.
в 10:35 часа.
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На закрито заседание комисията продължи работата си.
Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти, по реда на
тяхното постъпване, както следва:
1. „БОГОРЕКС-ТМ“ ЕООД
Участникът представил следните документи:
1. Опис на документите
и информацията, съдържащи се в офертата
/Приложение №1/.
2. Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) на FLASH памет- 1бр. флашка.
Комисията установи, че на електронен носител – флаш чип, участникът е
представил цифрово подписан ЕЕДОП във формат docx. С аргумент от чл.67, ал.4
от ЗОП и във връзка с Методическо указания на АОП изх. номер: МУ-4 от
02.03.2018г. относно Предоставяне на Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП, форматът, в който се
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото
съдържание.
Предоставеният от участника ЕЕДОП е във формат docx., който позволява
редактиране на неговото съдържание.
Ето защо и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни
от получаването на протокола участникът следва да представи на комисията нов
цифрово подписан ЕЕДОП във формат, който не позволява редактирането му.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
3. Техническо предложение /Приложение №3/;
4. Примерен график за профилактика /Приложение №1.6/;
5. Примерен график за проф. сървърни клим. /Приложение №1.7/;
6. Ценово предложение /Приложение №4/;
7. Проект на договор /Приложение №5/ и техническа спецификация.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор относно годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическо и финансово състояние и технически и
професионални способности, както следва:
1. Комисията извърши проверка в Българската браншова камара по
машиностроене и установи, че участникът е сертифициран по регламент
517/2014г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, а именно
притежава валиден документ за правоспособност (сертификат), съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2067 (Регламент (ЕО)303/2008).

4

2. Участникът е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката - дейности, свързани с монтаж, поддръжка и сервизно
обслужване на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани
парникови газове, за последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.
3. Участникът е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата.
4. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав за изпълнение на
поръчката, както следва:
- Минимум 3 (три) технически лица, участващи в техническото обслужване
на климатиците в работните и сървърни помещения.
2. „Нактайм“ ЕООД
Участникът представил следните документи:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата
/Приложение №1/;
2. Техническо предложение /Приложение №3/;
3. Копие на документ за правоспособност (Сертификат);
4. Ценово предложение /Приложение №4/;
5. Коректно попълнен цифрово подписан Стандартен образец на единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 1 бр.CD.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор относно годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическо и финансово състояние и технически и
професионални способности, както следва:
1. Комисията извърши проверка в Българската браншова камара по
машиностроене и установи, че участникът е сертифициран по регламент
517/2014г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, а именно
притежава валиден документ за правоспособност (сертификат), съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2067 (Регламент (ЕО)303/2008).
2. Участникът е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката - дейности, свързани с монтаж, поддръжка и сервизно
обслужване на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани
парникови газове, за последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.
3. Участникът е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата.
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4. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав за изпълнение на
поръчката, както следва:
- Минимум 3 (три) технически лица, участващи в техническото обслужване
на климатиците в работните и сървърни помещения.
3. „Ковес“ ЕООД
Участникът представил следните документи:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата
/Приложение №1/;
2. Копие на документ за правоспособност (Сертификат);
3. Копие на Сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015;
4. Техническо предложение /Приложение №3/ и примерен времеви график за
изпълнение на дейностите;
5. Ценово предложение /Приложение №4/;
6. Попълнен цифрово подписан Стандартен образец на единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 1 бр. CD.
Комисията установи, че от представения от участника на електронен
носител цифрово подписан ЕЕДОП не се установява, че отговаря на поставения от
възложителя критерий за подбор: Да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с
предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата. * Под дейност със сходен предмет
следва да се разбира дейност, свързана с изпълнени услуги по диагностика и/или
ремонт, и/или техническа поддръжка на климатична техника. Попълнената от
участника информация в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП е относно опит при
доставка и монтаж на климатично оборудване и инсталации. Липсва информация
за опит от изпълнени услуги по диагностика и/или ремонт, и/или техническа
поддръжка на климатична техника.
Ето защо и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни
от получаването на протокола участникът следва да представи на комисията нов
цифрово подписан ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор относно годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическо и финансово състояние и технически и
професионални способности, както следва:
1. Комисията извърши проверка в Българската браншова камара по
машиностроене и установи, че участникът е сертифициран по регламент
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517/2014г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, а именно
притежава валиден документ за правоспособност (сертификат), съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2067 (Регламент (ЕО)303/2008).
2. Участникът е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката - дейности, свързани с монтаж, поддръжка и сервизно
обслужване на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани
парникови газове, за последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.
3. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав за изпълнение на
поръчката, както следва:
- Минимум 3 (три) технически лица, участващи в техническото обслужване
на климатиците в работните и сървърни помещения.
4. „Айфест“ ЕООД
Участникът представил следните документи:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата
/Приложение №1/;
2. Техническо предложение /Приложение №3/ и примерен времеви график за
изпълнение на дейностите;
3. Ценово предложение /Приложение №4/;
4. Коректно попълнен цифрово подписан Стандартен образец на единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 1 бр.CD.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор относно годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическо и финансово състояние и технически и
професионални способности, както следва:
1. Комисията извърши проверка в Българската браншова камара по
машиностроене и установи, че участникът е сертифициран по регламент
517/2014г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, а именно
притежава валиден документ за правоспособност (сертификат), съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2067 (Регламент (ЕО)303/2008).
2. Участникът е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката - дейности, свързани с монтаж, поддръжка и сервизно
обслужване на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани
парникови газове, за последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.
3. Участникът е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата.
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4. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав за изпълнение на
поръчката, както следва:
- Минимум 3 (три) технически лица, участващи в техническото обслужване
на климатиците в работните и сървърни помещения.
5. „Рейб“ ЕООД
Участникът представил следните документи:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата
/Приложение №1/;
2. Техническо предложение /Приложение №3/ и примерен времеви график за
изпълнение на дейностите;
3. Ценово предложение /Приложение №4/;
4. Коректно попълнен цифрово подписан Стандартен образец на единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 1 бр.CD.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор относно годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическо и финансово състояние и технически и
професионални способности, както следва:
1. Комисията извърши проверка в Българската браншова камара по
машиностроене и установи, че участникът е сертифициран по регламент
517/2014г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, а именно
притежава валиден документ за правоспособност (сертификат), съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2067 (Регламент (ЕО)303/2008).
2. Участникът е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката - дейности, свързани с монтаж, поддръжка и сервизно
обслужване на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани
парникови газове, за последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.
3. Участникът е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата.
4. Участникът разполага с персонал и/или ръководен състав за изпълнение на
поръчката, както следва:
- Минимум 3 (три) технически лица, участващи в техническото обслужване
на климатиците в работните и сървърни помещения.
С оглед на установените от комисията липси, непълноти и несъответствие на
информацията, посочени по-горе, и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият
протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му
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в профила на купувача.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов
цифрово подписан ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от
ППЗОП ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на
11.01.2019 г. в 17:00 часа.
1. …… п … / инж.Веселин Георгиев /
2. …… п ... / адв.Митко Ганчев /
3. …… п ... / Елка Димитрова/
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