
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

И Р О Т О К О Л 

кг, ал.4 от ЗОП за получаване, разглеждане и оценка на оферти, 
пЬедстайе^и за изпълнение на поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на системи 
и ййсталации в сградния фонд на КРДОПБГДСРСБНА". 

Мр \ 
Днес, 13.08.2014г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София на основание Заповед № К-61 от 
13.08.2014г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА, се проведе заседание на 
комисията в следния състав: 
Председател: Василка Стефанова, директор на дирекция „ФСПАД"; 
Членове: 

1. инж. Божидар Борисов, главен експерт в отдел „УС"; 
2. Хубавинка Петкова, старши юрисконсулт в отдел „ПА", юрист. 

Получаване на офертите 
Комисията получи от деловодството списък с участниците в избора на 

изпълнител/и за „Абонаментно обслужване на системи и инсталации в сградния фонд 
на КРДОПБГДСРСБНА" по 4 обособени позиции (заверено копие на извадка от 
регистрационния дневник от деловодството за постъпили 9 броя оферти) и 
представените оферти, както следва: 

№ Наименование на участника Вх. номер и дата Час 
По 
ред 
1 Топсистем ЕООД 

- позиция № 2 
Вх. № 3751/11.08.2014г. 13:40 

2 „АИТИЕСТИ"ООД 
- позиция № 3 

Вх. №3767/12.08.2014г. 10:00 

3 Лифтком Сервиз ЕООД 
- позиция №4 

Вх. №3774/12.08.2014г. 11:00 

4 Синхрон - С ООД - позиция №1 Вх. №3775/12.08.2014г. 11:15 
5 ДЗЗД „Респромгруп" 

позиция № 1 
Вх. № 3776/12.08.2014г. 11:30 

6 ДЗЗД „Респромгруп" 
- позиция № 3 

Вх. №3777/12.08.2014г. 11:33 

7 Комос ООД - позиция1 Вх. №3778/12.08.2014г. 11:35 
8 ЕТ „Валина" - позиция № 4 Вх. №3781/12.08.2014г. 11:50 
9 „РВЦ" ООД - позиция № 1 Вх. №3782/12.08.2014г. 11:55 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-61 от 13.08.2014г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 



На заседанието присъстваха следните представители на фирмите, подали оферти 
за участие: 
1. Цветомира Парапулева - управител на АЙТИЕСТИ ООД; 
2. Ивайло Трифонов - управител на АЙТИЕСТИ ООД; 
3. Валентин Крусев - управител на ЕТ ВАЛИНА; 
4. Николай Стойчев - управител на СИНХРОН - С ООД. 

Представители на другите участници подали оферти, на средствата за масова 
информация и на други лица не се явиха на публичното заседание. 

След запознаване с лицата подали оферти, председателят и членовете на 
комисията в съответствие с изискването на чл. 101 г, ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) попълниха и подписаха Декларации по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. 

Отваряне на офертите 

Комисията, като се убеди, че офертите са подадени в указания срок в 
непрозрачни пликове, надписани съгласно изискванията на възложителя пристъпи към 
отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА. 

1. Комисията отвори офертата на „ТОПСИСТЕМ" ЕООД. На основание чл. 
101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен 
абонамент е на стойност - 1 450.00 (хиляда четиристотин и петдесет) лева без ДДС. 
Посочената обща стойност за срока на изпълнение е в размер на 17 400 (седемнадесет 
хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Представител на „АЙТИЕСТИ" ООД - г-жа 
Цветомира Парапулева подписа техническото и ценовото предложение съдържащи се в 
офертата. Комисията положи подписи на ценовото предложение на участника. 

2. Комисията отвори офертата на „АЙТИЕСТИ" ООД. На основание чл. 101г, 
ал.З обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен абонамент е на 
стойност - 1 771.00 (хиляда седемстотин седемдесет и един) лева без ДДС. Посочената 
обща стойност за срока на изпълнение е в размер на 21 252.00 (двадесет и една хиляди 
двеста петдесет и два) лева без ДДС. Представител на „СИНХРОН - С" ООД - г-н 
Николай Стойчев подписа техническото и ценовото предложение съдържащи се в 
офертата. Комисията положи подписи на ценовото предложение на участника. 

3. Комисията отвори офертата на „ЛИФТКОМ СЕРВИЗ" ЕООД. На 
основание чл. 101г, ал.З обяви ценовото предложение на участника - предлаганият 
месечен абонамент е на стойност - 500.00 (петстотин) лева без ДДС. Посочената обща 
стойност за срока на изпълнение е в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева без ДДС. 
Представител на ЕТ „ВАЛИНА" - г-н Валентин Крусев подписа техническото и 
ценовото предложение съдържащи се в офертата. Комисията положи подписи на 
ценовото предложение на участника. 

4. Комисията отвори офертата на „СИНХРОН - С" ООД. На основание 
чл.101г, ал.З обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен 
абонамент е на стойност - 1 660.00 (хиляда шестстотин и шестдесет) лева без ДДС. 
Посочената обща стойност за срока на изпълнение е в размер на 19 920.00 
(деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС. Представител на 
„АЙТИЕСТИ" ООД - г-жа Цветомира Парапулева подписа техническото и ценовото 
предложение съдържащи се в офертата. Комисията положи подписи на ценовото 
предложение на участника. 



5. Комисията отвори офертата на ДЗЗД „РЕСПРОМГРУП". На основание чл. 
101 г, ал.З обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен абонамент 
е на стойност - 496.69 (четиристотин деветдесет и шест лева и шестдесет и девет 
стотинки) лева без ДДС. Посочената обща стойност за срока на изпълнение е в размер 
на 5 960.28 (пет хиляди деветстотин и шестдесет лева и двадесет и осем стотинки) лева 
без ДДС. Представител на „АЙТИЕСТИ" ООД - г-н Ивайло Трифонов подписа 
техническото и ценовото предложение съдържащи се в офертата. Комисията положи 
подписи на ценовото предложение на участника. 

6. Комисията отвори офертата на ДЗЗД „РЕСПРОМГРУП". На основание чл. 
101г, ал.З обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен абонамент 
е на стойност - 666.00 (шестстотин шестдесет и шест) лева без ДДС. Посочената обща 
стойност за срока на изпълнение е в размер на 7 992.00 (седем хиляди деветстотин 
деветдесет и два) лева без ДДС. Представител на „СИНХРОН - С" ООД - г-н Николай 
Стойчев подписа техническото и ценовото предложение съдържащи се в офертата. 
Комисията положи подписи на ценовото предложение на участника. 

7. Комисията отвори офертата на „КОМОС" ООД. На основание чл. 101 г, ал. 
3 обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен абонамент е на 
стойност - 530.00 (петстотин и тридесет) лева без ДДС. Посочената обща стойност за 
срока на изпълнение е в размер на 6 360.00 (шест хиляди триста и шестдесет) лева без 
ДДС. Представител на „АЙТИЕСТИ" ООД - г-н Ивайло Трифонов подписа 
техническото и ценовото предложение съдържащи се в офертата. Комисията положи 
подписи на ценовото предложение на участника. 

8. Комисията отвори офертата на ЕТ „ВАЛИНА". На основание чл.101г, ал.З 
обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен абонамент е на 
стойност - 354.00 (триста петдесет и четири) лева без ДДС. Посочената обща стойност 
за срока на изпълнение е в размер на 4248.00 (четири хиляди двеста четиридесет и 
осем) лева без ДДС. Представител на „АЙТИЕСТИ" ООД - г-жа Цветомира 
Парапулева подписа техническото и ценовото предложение съдържащи се в офертата. 
Комисията положи подписи на ценовото предложение на участника. 

9. Комисията отвори офертата на „РВЦ" ООД. На основание чл. 101г, ал. 3 
обяви ценовото предложение на участника - предлаганият месечен абонамент е на 
стойност - 1 562.00 (хиляда петстотин шестдесет и два) лева без ДДС. Посочената обща 
стойност за срока на изпълнение е в размер на 18 744.00 (осемнадесет хиляди 
седемстотин четиридесет и четири) лева без ДДС. Представител на „СИНХРОН - С" 
ООД - г-н Николай Стойчев подписа техническото и ценовото предложение 
съдържащи се в офертата. Комисията положи подписи на ценовото предложение на 
участника. 

С извършването на действията по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП приключи публичната 
част и присъстващите представители на участниците напуснаха заседанието на 
комисията. Заседанието се закри в 10.40 часа. 

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
Заседанието продължи на 15.08.2014г. в 13.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 
Комисията реши постъпилите оферти за съответните обособени позиции, да се 

разглеждат, оценяват и класират по реда на постъпването им за обособената позиция. 



I. Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на подадените 
оферти по обособена позиция № 1 (Абонаментно обслужване, технически прегледи, 
поддържане и аварийни ремонти на Пожароизвестителни и пожарогасителни 
системи) по реда на постъпването им. 

1. „СИНХРОН - С" ООД - офертата е подадена в указания срок в 
непрозрачен запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

1.1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 
съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в избора. 
Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с изискванията на 
възложителя. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 1 на Раздел II от 
утвърдената документация за участие. 

1.3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя за извършване на абонаментното обслужване на системите. 

1.4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

1.4.1 предлаганият месечен абонамент е на стойност - 1 660.00 (хиляда 
шестстотин и шестдесет) лева без ДДС; 

1.4.2. общата стойност за срока на изпълнение е в размер на 19 920.00 
(деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 

2. ДЗЗД „РЕСПРОМГРУП" - офертата е подадена в указания срок в 
непрозрачен запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

2.1 Комисията отвори плика на участника и направи преглед на наличните 
документи приложени в него, съгласно изискванията на възложителя за съдържание на 
офертата за участие в избора. Комисията установи пълно съответствие на приложените 
документи с изискванията на възложителя. 

2.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на техническите възможности и квалификация. 

2.2.1 .Комисията установи, че в офертата на участника е приложен валиден 
сертификат 180 9001:2008 на „Фърст инвестмънт" ЕООД с обхват на сертификата: 
изпълнение и мениджмънт на ЕСКО договори и строителство, както и удостоверение 
от сертифициращият орган издадено на 02.05.2012г., с което се удостоверява, че на 
дружеството участник е разширен обхватът на сертификата с „изграждане и поддръжка 
на пожароизвестителни, пожарогасителни, телекомуникационни и охранителни 
системи". 

Комисията не приема за изпълнено условието на възложителя за притежаване на 
сертификат за система за управление на качеството с обхват обслужване, технически 
прегледи, поддържане и аварийни ремонти на Пожароизвестителни и 
пожарогасителни системи или със сходен предмет, тъй като същото удостоверение е 
издадено през 2012 година и получаването на сертификата на хартиен носител не е 
осъществено в продължение на 2 (две) години. Възложителят изрично е посочил в т. 1.2, 
Раздел II от утвърдената документация за участие, че участникът следва да притежава 
Сертификат 180 9001:2008 или еквивалентен такъв в съответствие с предмета на 
поръчката. Същото е отразено и в Раздел II „ Изисквания за изпълнение на поръчката" 
на Публичната покана (образец на АОП). 

2.2.2. Комисията установи, че участникът не отговаря на изискването на 
възложителя по т. 1.7. от Раздел II от утвърдената документация за участие и в Раздел 



II „ Изисквания за изпълнение на поръчката" на Публичната покана (образец на АОП) -
да е оторизиран от производителя или негов официален представител на територията 
на страната за техническа поддръжка на наличните системи. Представено е 
Удостоверение № 239/04.07.2012г. от РАК ООД в качеството на дистрибутор, 
упълномощен партньор или упълномощен представител за РБългария, с което се 
удостоверява, че „Респромкомплект" АД е партньор и дистрибутор на „РАК" ООД за 
изброените продукти в удостоверението в т.ч. и на 81МЕ1Ч8 (за пожароизвестителни, 
но не и за пожарогасителни инсталации), което комисията не приема по следните 
съображения: извършената проверка в официалния сайт на „Сименс" ЕООД установи, 
че „Сименс" ЕООД е регистрирана като официален представител в РБългария на 
многосекторната компания 81ЕМЕ1Ч8. От извършената справка в официалния сайт на 
„РАК" ООД се установява, че дружеството е официален дистрибутор на „Сименс" 
ЕООД и е с партньорски функции, а не със статут на официален представител на 
производителя. Следва да се отбележи, че „РАК" ООД не притежава оторизация за 
„Пожарогасителни системи ". 

Предвид изложеното, комисията не допуска участника ДЗЗД „Респромгруп" 
до по-нататъшно участие в настоящия избор. 

Комисията реши да не се разглежда и оценява техническото предложение на 
участника, както и приложената ценова оферта. 

3. „КОМОС" ООД - офертата е подадена в указания срок в непрозрачен 
запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

3.1 Комисията отвори плика на участника и направи преглед на наличните 
документи приложени в него, съгласно изискванията на възложителя за съдържание на 
офертата за участие в избора. Комисията установи пълно съответствие на приложените 
документи с изискванията на възложителя. 

3.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на техническите възможности и квалификация. 

3.2.1. Комисията установи, че участникът не отговоря изискването на 
възложителя по т. 1.7. от Раздел II от утвърдената документация за участие и в Раздел 
II „ Изисквания за изпълнение на поръчката" на Публичната покана (образец на АОП) -
да е оторизиран от производителя или негов официален представител на територията 
на страната за техническа поддръжка на наличните системи. Представено е 
Оторизационно писмо изх. №68/08.08.201 Зг. на „ПРОТЕХ" АД в качеството на 
официален партньор на „Сименс" ЕООД, с което оторизира „Комос" ООД да извършва 
монтаж, настройка, гаранционна поддръжка и сервиз на продукти с марка СИМЕНС, 
което комисията не приема по следните съображения: извършената проверка в 
официалния сайт на „Сименс" ЕООД установи, че „Сименс" ЕООД е регистрирана като 
официален представител в РБългария на многосекторната компания 8 1 Е М Е ^ , с 
провеждана политика по изграждането на широка мрежа от български фирми -
партньори. Сред списъчния състав на оторизираните партньори и дистрибутори на 
направлението „Сградни технологии" фигурира и фирма „ПРОТЕХ" АД. Дружеството 
е с партньорски функции, а не със статут на официален представител на производителя. 

Предвид изложеното, комисията не допуска участника „КОМОС" ООД до 
по-нататъшно участие в настоящия избор. 

Комисията реши да не се разглежда и оценява техническото предложение на 
участника, както и приложената ценова оферта. 

4. „РВЦ" ООД - офертата е подадена в указания срок в непрозрачен 
запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

4.1 Комисията отвори плика на участника и направи преглед на наличните 
документи приложени в него, съгласно изискванията на възложителя за съдържание на 



офертата за участие в избора. Комисията установи, че в офертата на участника не се 
съдържа документ установяващ оторизация за продуктите на 8 1 Е М Е ^ . 

Комисията приема, че участникът не отговаря изискването на възложителя по т. 
1.7. от Раздел II от утвърдената документация за участие и в Раздел II „ Изисквания за 
изпълнение на поръчката" на Публичната покана (образец на АОП) - да е оторизиран 
от производителя или негов официален представител на територията на страната за 
техническа поддръжка на наличните системи. 

Предвид изложеното, комисията не допуска участника „РВЦ" ООД до по
нататъшно участие в настоящия избор. 

Комисията реши да не се разглежда и оценява техническото предложение на 
участника, както и приложената ценова оферта. 

Комисията пристъпи към класиране и класира единственият допуснат участник 
„СИНХРОН - С" ООД въз основа на предварително определен от възложителя в т. 5 
на Раздел I „Общи условия" от документацията за участие и посочен в публичната 
покана критерий „най-ниска цена". 

Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за „Абонаментно 
обслужване, технически прегледи, поддържане и аварийни ремонти на 
Пожароизвестителни и пожарогасителни системи" с участника „СИНХРОН - С" 
ООД. 

Заседанието се закри на 15.08.2014г. в 16.30 часа. 
Заседанието продължи на 21.08.2014г. в 13.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 

Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на подадените 
оферти по обособена позиция № 2 (Абонаментно обслужване, технически прегледи, 
поддържане и аварийни ремонти на „Нагнегателно-смукагелни климатични 
системи и инверторни клима гизатори) по реда на постъпването им. 

1. „ТОПСИСТЕМ" ЕООД - офертата е подадена в указания срок в 
непрозрачен запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

1.1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 
съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в избора. 
Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с изискванията на 
възложителя. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 1 на Раздел III от 
утвърдената документация за участие. 

1.3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя за извършване на абонаментното обслужване на системите. 

1.4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

1.4.1. предлаганият месечен абонамент е на стойност - 1 450.00 (хиляда 
четиристотин и петдесет) лева без ДДС. 

1.4.2. общата стойност за срока на изпълнение е в размер на 17 400 
(седемнадесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 

Комисията пристъпи към класиране и класира единственият допуснат участник 
„ТОПСИСТЕМ" ЕООД въз основа на предварително определен от възложителя в т. 5 



на Раздел I „Общи условия" от документацията за участие и посочен в публичната 
покана критерий „най-ниска цена". 

Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за „Абонаментно 
обслужване, технически прегледи, поддържане и аварийни ремонти на 
„Нагнетателно-смукателни климатични системи и инверторни климатизатори" с 
участника „ТОПСИСТЕМ" ЕООД. 

Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на подадените 
оферти по обособена позиция № 3 (Абонаментно обслужване, технически прегледи, 
поддържане и аварийни ремонти на „Сигнално-охранителни системи, системи за 
видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа") по реда на постъпването им. 

1. „АЙТИЕСТИ" ООД - офертата е подадена в указания срок в 
непрозрачен запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

1.1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 
съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в избора. 
Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с изискванията на 
възложителя. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на техническите възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 1 на Раздел IV от 
утвърдената документация за участие. 

1.3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя за извършване на абонаментното обслужване на системите. 

1.4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

1.4.1. предлаганият месечен абонамент е на стойност - 1 771.00 (хиляда 
седемстотин седемдесет и един) лева без ДДС; 

1.4.2. общата стойност за срока на изпълнение е в размер на 21 252.00 (двадесет 
и една хиляди двеста петдесет и два) лева без ДДС. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 

2. ДЗЗД „РЕСПРОМГРУП" - офертата е подадена в указания срок в 
непрозрачен запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

2.1 Комисията отвори плика на участника и направи преглед на наличните 
документи приложени в него, съгласно изискванията на възложителя за съдържание на 
офертата за участие в избора. Комисията установи, че в офертата на участника не се 
съдържа документ установяващ сертификация на участника за информационна 
сигурност по стандарт 180 27001:2005. Комисията приема, че участникът не отговаря 
на изискването на възложителя по т. 1.3. от Раздел IV от утвърдената документация за 
участие и в Раздел II „ Изисквания за изпълнение на поръчката" на Публичната покана 
(образец на АОП) 

Предвид изложеното, комисията не допуска участника ДЗЗД 
„Респромгруп" до по-нататъшно участие в настоящия избор. 

Комисията реши да не се разглежда и оценява техническото предложение на 
участника, както и приложената ценова оферта. 

Комисията пристъпи към класиране и класира единственият допуснат участник 
„АЙТИЕСТИ" ООД въз основа на предварително определен от възложителя в т. 5 на 
Раздел I „Общи условия" от документацията за участие и посочен в публичната покана 
критерий „най-ниска цена". 



Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за Абонаментно 
обслужване, технически прегледи, поддържане и аварийни ремонти на „Сигнално-
охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на 
достъпа" с участника АЙТИЕСТИ" ООД. 

Заседанието се закри на 21.08.2014г. в 16.30 часа. 
Заседанието продължи на 01.09.2014г. в 13.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 

Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на подадените 
оферти по обособена позиция № 4 (Абонаментно обслужване, технически прегледи, 
поддържане и аварийни ремонти на „Асансьорни уредби") по реда на 
постъпването им. 

1. „ЛИФТКОМ СЕРВИЗ" ЕООД - офертата е подадена в указания срок в 
непрозрачен запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 

1.1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 
съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в избора. 
Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с изискванията на 
възложителя. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на техническите възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 1 на Раздел V от 
утвърдената документация за участие. 

1.3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя за извършване на абонаментното обслужване на уредбите. 

1.4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

1.4.1. предлаганият месечен абонамент е на стойност - 500.00 (петстотин) лева 

1.4.2. общата стойност за срока на изпълнение е в размер на 6 000.00 (шест 
хиляди) лева без ДДС. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 
2. ЕТ „ВАЛИНА" - офертата е подадена в указания срок в непрозрачен 

запечатан плик, съгласно изискванията на възложителя. 
2.1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в избора. 
Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с изискванията на 
възложителя. 

2.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на техническите възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в т. 1 на Раздел V от 
утвърдената документация за участие. 

2.3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на минималните 
изисквания на възложителя за извършване на абонаментното обслужване на уредбите. 

2.4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника: 

2.4.1. предлаганият месечен абонамент е на стойност - 354.00 (триста петдесет и 
четири) лева без ДДС; 

2.4.2. общата стойност за срока на изпълнение е в размер на 4248.00 (четири 
хиляди двеста четиридесет и осем) лева без ДДС. 

без ДДС. 



Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите офертите на „ЛИФТКОМ 
СЕРВИЗ" ЕООД и на ЕТ „ВАЛИНА" въз основа на предварително определен от 
възложителя в т. 5 на Раздел I „Общи условия" от документацията за участие и посочен 
в публичната покана критерий „най-ниска цена". 

Комисията класира: 
На първо място офертата на ЕТ „ВАЛИНА" с предложена общата стойност в 

размер на 4248.00 (четири хиляди двеста четиридесет и осем) лева без ДДС. 
.На второ място офертата на „ЛИФТКОМ СЕРВИЗ" ЕООД с предложена 

общата стойност в размер на 6 000.00 (шест хиляди ) лева без ДДС. 
Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за Абонаментно 

обслужване, технически прегледи, поддържане и аварийни ремонти на 
„Асансьорни уредби" с участника класиран на първо място - ЕТ „ВАЛИНА". 

Съставът на Комисията подписа настоящия протокол на основание чл. 101г, ал.4 
от ЗОП и в изпълнение на т. IV от Заповед № К-61 от 13.08.2014г. и приключи 
дейността си на 01.09.2014г. в 16.00 часа. 

Приложение: 
1. Заверено копие на извадка от регистрационния дневник от деловодството; 
2. Декларации по чл. 35, ал. 1 т. 2-4 от ЗОП -Зброя; 
3. Разпечатки от официалната страница на СИМЕНС ЕООД и РАК ООД; 
4. Оферти на участниците - 9 брой. 

инж. Божидар Борисов. 
Хубавинка Петкова 

Василка Стефанова 


