
ПРОТОКОЛ № 3

от работата на Комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 и ал. 3 от Закона 
за обществените поръчки /ЗОП/, със Заповед № АЗ-132/29.08.2018 г. на г-жа -Мо~ о с ^ .

^Д-i/ ЗЗА*., Заместник-председател на Административен съд София-град, за извършване 
на подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл. 54-60 
от Правилника за прилагане на ЗОП в процедура „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, 
т. 12 във връзка с чл. 176 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към 
климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на 
нов въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно 
трасе на захранващ тръбопровод в сградата на Административен съд София-град, 
находяща се в гр. София на ул. „Георг Вашингтон“ № 17“ .

На 21.09.2018 г. от 09:30 ч., в сградата на Административен съд София-град, 3 
съдебна зала, се състоя публично заседание на комисия в състав:

Председател - 1 *u..2_ 33/.Т7 съдебен помощник;
Членове
1. . ЗСи.и-ТлгЧЧ а - съдебен помощник;
2. 0 - съдебен помощник;
3. , „ -  началник отдел, той и главен счетоводител;
4. Х л . %  Ъ 5 Ш  ; -  управител съдебна сграда.

която продължи своята работа - отваряне на ценовите предложения на 
участниците в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 57 
от ППЗОП.

На публичното заседание присъства представител на участника „КЛИМА И 
ВЕНТ“ ООД -  управителят Ь сО кUTt ^  ^  3 3 А ^ >, за което се състави нарочен 
протокол по чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. На основание чл. 57, ал. 3 
във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП не присъстваха представители на средствата за 
масово осведомяване.

Председателят на Комисията обяви дневния ред:
I. Отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия до 

този етап участник „КЛИМА И ВЕНТ“ ООД и оповестяване на неговото предложение в 
публичната част на заседанието.

II. Разглеждане на ценовото предложение на участника „КЛИМА И ВЕНТ“ ООД 
за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.

III. Класиране по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия.

I. Председателят обяви, че до този етап на процедурата е допуснат един 
участник - „КЛИМА И ВЕНТ“ ООД, поради което ще бъде оповестено само неговото 
ценово предложение за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП Комисията не отвори ценовите предложения 
на участниците, чиито оферти не отговарят на условията на Възложителя.

Комисията пристъпи към отварянето на ценовото предложение на „КЛИМА И 
ВЕНТ“ ООД и установи следното: наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри” , който е с ненарушена цялост и е подписан в 
съответствие с чл. 54, ал. 4-5 от ППЗОП.
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Председателят на Комисията отвори плика и оповести предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката, която е в размер на 104 500 /сто и четири 
хиляди и петстотин/ лева без ДДС.

Председателят на Комисията закри публичната част на заседанието в 09:45 ч., 
като Комисията единодушно взе решение да продължи своята работа в закрито 
заседание по оповестения дневен ред.

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 21.09.2018 г., в 
10:00 ч., в което установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и 
попълнено съгласно изискванията на Възложителя по образеца към документацията за 
участие в процедурата. Посочена е предлаганата цена за цялостното изпълнение на 
поръчката с включен ДДС, като не се констатираха аритметични грешки при 
формирането й.

Предлаганата от участника цена без ДДС не надвишава прогнозната стойност на 
поръчката.

Предвид изложеното, Комисията счита, че представеното от участника ценово 
предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

III. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията пристъпи към класиране на 
допуснатите до този етап участници по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявения от Възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“ 
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Офертата, в която е посочена най-ниска цена за 
цялостното изпълнение на поръчката, се класира на първо място, а именно:

Първо място - „КЛИМА И ВЕНТ“ ООД, със стойност за цялостното 
изпълнение на поръчката - 104 500 /сто и четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 57 и чл. 58, ал. 1 
от ППЗОП, без изразени особени мнения във връзка с взетите решения и направените 
предложения, на 21.09.2018г.

Председател: 5 ^  и .Т .
Биляна Икономова -

^ -■ 1  33 д »
Членове:
1 .Мария Владимиров^ }>

  Г/7.

2.Миглена Хрйстова -  ,

3.Диана Владимирова -  ^  ^
\

4. Владимир Андреев -
!

J
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