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Днес, 08.12.2015 г., в гр. Стара Загора, на основание чжУЕЩ^йл. 1 във връзка с чл. 
ал. 4 от Закона за обществените поръчки, Комисия, назначена със Заповед № 2730 от
08.12.2015 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, проведе заседание за 
разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно 
обслужване на климатични системи за нуждите на Тракийски университет гр. Стара 
Загора, обособена в позиции“, открита със Заповед № 2597 от 24.11.2015 г. на Ректора на 
Тракийски Университет гр. Стара Загора.
Комисията е в следния състав:
Председател :

инж. Лиляна Касаджикова -  Ръководител ЦИКО;
Ч ленове:

1. Проф. двмн Михаил Паскалев -  Зам.-декан Клинична дейност, стажове
и практики;

2. Господин Господинов -  счетоводител ФСО;
3. Адв. Зоя Колева -  юрист;
4. Петя Дечева -  главен експерт обществени поръчки;

Резервни членове :
1. Страхил Илиев -  главен експерт обществени поръчки;
2. адв. Вилиана Цонева -  юрист;
3. Катя Славова -  главен счетоводител ВМФ;

Публичната покана е обявена при условията на Глава V illa от ЗОП, във връзка с чл. 
14, ал. 4 от ЗОП. Информацията е публикувана в рубриката „Публични покани“ на Портала 
на обществените поръчки в АОП с уникален код 9048051 от 24.11.2015 г. и на интернет 
страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора -  в Раздел „Профил на купувача”.

Комисията констатира, че в обявения в Публичната покана срок, са постъпили 
следните оферти:

1. Оферта с вх. № 5497/07.12.2015 г., 10,39 ч. от „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ 
ЕООД гр. София;

2. Оферта с вх.№ 5510/07.12.2015 г., 15,15 ч. от „КЛИМА КОМФОРТ 
ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара Загора.

На основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП, всички членове на Комисията подписаха 
декларации по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

В обявения час за отваряне на постъпилите оферти не се явиха представители на 
участниците.

Комисията констатира, че офертите са представени в указания от Възложителя вид. 
Пликовете са непрозрачни и с ненарушена цялост.

Комисията пристъпи към подписване на постъпилите оферти и тяхното отваряне, 
както и запознаване със съдържащите в офертите документи, в това число подадените 
технически и ценови предложения.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника сплит

1. Оферта от „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ ЕООД гр. София -  вх. № 5497/
07.12.2015 г., 10,39 ч.:



Участникът е направил следните предложения: ^
❖ срок за доставка и монтаж -  от 15 (петнадесет) календарни дни;
❖ гаранционен срок на климатиците -  24 (двадесет и четири) месеца на климатиците и

60 (шестдесет) месеца на компресорите от датата на доставката и монтажа;
❖ срок за реакция -  24 (двадесет и четири) часа;
❖ срок за отстраняване на рекламации и повреди -  5 (пет) работни дни;
♦♦♦ срок на валидност на офертата -  90 (деветдесет) календарни дни.

След като се запозна в цялост с Техническата оферта на участника по Обособена 
позиция №  1, Комисията констатира известни несъответствия в офертата, респективно 
липса на предложение за изпълнение на част от предмета на поръчката, а именно:

-  Относно Инверторни стенни климатици -  В Т и 14 000, ВТИ 22 000, ВТ17 34 000, 
участникът е направил предложения за доставка на оборудване с параметри, които не 
съответстват на заложените такива в Техническото задание на Възложителя.

-  Относно Колонни климатици:
За инверторни -  В Т и  24 000, ВТ11 33 000, В Т и 34 000 участникът не е направил 

конкретно предложение за изпълнение на поръчката в тази част.
За конвенционални -  В Т и  24 000, В Ти 34 000 участникът е направил предложения 

за доставка на оборудване с параметри, които не съответстват на заложените такива в 
Техническото задание на Възложителя.

Предвид горните констации, Комисията единодушно приема, че офертата на 
участника по Обособена позиция № 1 не съответства на предварително обявените условия в 
Публичната покана и одобрената Документация за участие, като с направеното от участника 
предложение за изпълнение на поръчката по посочената обособена позиция Техническото 
задание на Възложителя не е спазено.

2. Оферта от ..КЛИМА КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара 
Загора -  вх. № 5510/07.12.2015 г., 15,15 ч.:

Участникът е направил следните предложения:
❖ срок за доставка и монтаж -  15 (петнадесет) календарни дни;
♦♦♦ гаранционен срок на климатиците -  24 (двадесет и четири) месеца на климатиците и 

60 (шестдесет) месеца на компресорите от датата на доставката и монтажа;
❖ срок за реакция -24  (двадесет и четири) часа;
❖ срок за отстраняване на рекламации и повреди -  5 (пет) работни дни;
♦♦♦ срок на валидност на офертата -  90 (деветдесет) календарни дни.

След като се запозна в цялост с Техническата оферта на участника по Обособена 
позиция №  1, Комисията констатира известни несъответствия в офертата, респективно 
липса на предложение за изпълнение на част от предмета на поръчката, а именно:

-  Относно Инверторни стенни климатици -  В Т и 14 000, В Т и 22 000, участникът е 
направил предложения за доставка на оборудване с параметри, които не съответстват на 
заложените такива в Техническото задание на Възложителя.

-  Относно Инверторни стенни климатици -  В Ти 34 000, участникът не е направил 
конкретно предложение за изпълнение на поръчката в тази част.

-  Относно Колонни климатици:
За инверторни -  В Т и 33 000, В Т и  34 000 участникът е направил предложения за 

доставка на оборудване с параметри, които не съответстват на заложените такива в 
Техническото задание на Възложителя.

За конвенционални -  В Т и 34 000, участникът е направил предложения за доставка на 
оборудване с параметри, които не съответстват на заложените такива в Техническото 
задание на Възложителя.

Предвид горните констации, Комисията единодушно приема, че офертата на 
участника по Обособена позиция № 1 не съответства на предварително обявените условия в 
Публичната покана и одобрената Документация за участие, като с направеното от участника 
предложение за изпълнение на поръчката по посочената обособена позиция Техническото 
задание на Възложителя не е спазено.



Като взе предвид направените констатации от разглеждането на офертите на 
участниците по Обособена позиция № 1, Комисията единодушно прие следните РЕШЕНИЯ: 

*** НЕ ДОПУСКА ДО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ по Обособена позиция № 1:
1. Оферта с вх. № 5497/07.12.2015 г., 10,39 ч. от „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ 

ЕООД гр. София, поради това, че офертата не съответства на предварително обявените 
условия в Публичната покана и с направеното предложение за изпълнение на поръчката 
Техническото задание на Възложителя не е спазено.

2. Оферта с вх. № 5510/07.12.2015г., 15,15ч. от „КЛИМА КОМФОРТ 
ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара Загора, поради това, че офертата не съответства на 
предварително обявените условия в Публичната покана и с направеното предложение за 
изпълнение на поръчката Техническото задание на Възложителя не е спазено.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатик за сървърно 

помещение -  климатизатор инверторен, комплект с инфрачервено дистанционно
управление”

1. Оферта от ..КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ ЕООД гр. София -  вх. № 5497/
07.12.2015 г.. 10.39 ч.:

Участникът е направил следните предложения:
❖ срок за доставка и монтаж -  15 (петнадесет) календарни дни;
❖ гаранционен срок на климатиците -  24 (двадесет и четири) месеца на климатиците и 

60 (шестдесет) месеца на компресорите от датата на доставката и монтажа;
❖ срок за реакция -  24 (двадесет и четири) часа;
❖ срок за отстраняване на рекламации и повреди -  5 (пет) работни дни;
♦> срок на валидност на офертата -  90 (деветдесет) календарни дни;
Участникът предлага Самсунг А1124Р88ЕО\¥1ЛМЕи / АСОбОРСАОЕН.
След като се запозна с представените от участника документи и направеното 

Техническо предложение, Комисията констатира, че офертата на участника съответства на 
предварително обявените условия в Публичната покана и с направеното предложение за 
изпълнение на поръчката Техническото задание на Възложителя е спазено.

2. Оферта от ..КЛИМА КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара 
Загора -  вх. № 5510/07.12.2015 г., 15,15 ч.:

Участникът е направил следните предложения:
♦♦♦ срок за доставка и монтаж -  15 (петнадесет) календарни дни;
❖ гаранционен срок на климатиците -  24 (двадесет и четири) месеца на климатиците и 

60 (шестдесет) месеца на компресорите от датата на доставката и монтажа;
❖ срок за реакция -24  (двадесет и четири) часа;
❖ срок за отстраняване на рекламации и повреди -  5 (пет) работни дни;
❖ срок на валидност на офертата -  90 (деветдесет) календарни дни;
Участникът предлага Дайкин РТХБ 600 + ЯХ8 60Ь.
След като се запозна с представените от участника документи и направеното 

Техническо предложение, Комисията констатира, че офертата на участника съответства на 
предварително обявените условия в Публичната покана и с направеното предложение за 
изпълнение на поръчката Техническото задание на Възложителя е спазено.

Като взе предвид направените констатации от разглеждането на офертите на 
участниците по Обособена позиция № 2, Комисията единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:

❖ ДОПУСКА ДО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ по Обособена позиция № 2:
1. Оферта с вх. № 5497/07.12.2015 г., 10,39ч. от „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ 

ЕООД гр. София — офертата на участника съответства на предварително обявените условия 
в Публичната покана и с направеното предложение за изпълнение на поръчката 
Техническото задание на Възложителя е спазено.

2. Оферта с вх. № 5510/07.12.2015г., 15,15ч. от „КЛИМА КОМФОРТ 
ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара Загора -  офертата на участника съответства на 
предварително обявените условия в Публичната покана и с направеното предложение за 
изпълнение на поръчката Техническото задание на Възложителя е спазено.



След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към разглеждане на 
подадените в офертата ценови предложения на участиниците по Обособена позиция № 2, 
както следва:

1. Оферта от „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ ЕООД го. София -  вх. № 5497/ 
07.12.2015г.. 10.39ч.:

Ценовото предложение от „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ ЕООД гр. София е в 
общ размер от 2 490,00 лв. без ДДС (две хиляди четиристотин и деветдесет лева без 
вкл.ДДС). Комисията констатира, че ценовата оферта на участника отговаря на поставените 
от Възложителя изисквания.

2. Оферта от „КЛИМА КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара Загора
-  вх. № 5510/07.12.2015г„ 15.15ч.:

Ценовото предложение от „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ ЕООД гр. София е в 
общ размер от 2 332,50 лв. без ДДС (две хиляди триста тридесет и два лева и петдесет 
стотинки без вкл.ДДС). Комисията констатира, че ценовата оферта на участника отговаря на 
поставените от Възложителя изисквания.

Комисията пристъпи към КЛАСИРАНЕ на допуснатите до разглеждане оферти по 
Обособена позиция № 2, като взе предвид обявения в Публичната покана критерия „ //ай  -  
ниска цена”, а именно:

❖ ПЪРВО МЯСТО: „КЛИМА КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара 
Загора с Оферта, вх. № 5510/07.12.2015 г., 15,15 ч. и предложена цена в размер на 2 332,50 
лв. без ДДС (две хиляди триста тридесет и два лева и петдесет стотинки без вкл.ДДС).

❖ ВТОРО МЯСТО: „КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ“ ЕООД гр. София с 
Оферта, вх. № 5497/07.12.2015 г., 10,39 ч. и предложена цена в размер 2 332,50 лв. без ДДС 
(две хиляди триста тридесет и два лева и петдесет стотинки без вкл.ДДС).

Като взе предвид резултатите от класирането на офертите по Обособена позиция № 2, 
Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: ,.Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични 
системи за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции” 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -  „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 
климатик за сървърно помещение -  климатизатор инверторен, комплект с 
инфрачервено дистанционно управление” с участника, класиран на Първо място: 
„КЛИМА КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ 2010“ ЕООД гр. Стара Загора с ОФерта. вх. № 
5510/07.12.2015 г.. 15.15 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична инсталация за 

среднотемпературна камера, 15м3 (0 до + 4°)“

Комисията констатира, че до обявения в Публичната покана срок -  07.12.2015 г. в 
деловодството на Университета не са постъпили оферти по посочената обособена позиция.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
,Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична инсталация за 

нискотемпературна камера, 19м3 (до - 25°)“

Комисията констатира, че до обявения в Публичната покана срок -  07.12.2015 г. в 
деловодството на Университета не са постъпили оферти по посочената обособена позиция.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична инсталация за 

нискотемпературна камера, 13м3 (до - 25°)“



Комисията констатира, че до обявения в Публичната покана срок -  07.12.2015 г. в 
деловодството на Университета не са постъпили оферти по посочената обособена позиция.

След извършване на горните действия, 
заседанието бе закрито.

КОМИСИЯ :

Председател :

инж. Лиляна Касаджикова 

Ч ленове:

1. Проф. двмн Михаил Паскалев

2. Господин Господинов

3. Адв. Зоя Колева

4. Петя Дечева

Комисията приключи своята работа и

.  ___________________________о _______________________________^

Заличена информация 

на основание чл.22б, 

алЗ от ЗОП във връзка 

счл. 23 от ЗЗЛД

/


