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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ОП-01- 94/08.03.2018 г. 

 

На основание чл. 108, т.1 и чл. 22, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и след 

получаване на доклад и протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед № ОП-

01-29/16.01.2018 г. на генералния директор на БНР да разгледа и оцени офертите за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергоефективни компоненти 

за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и 

Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„, открита с 

Решение № АВ-1511/07.12.2017 г. на генералния директор на Българското национално радио и 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00349-2017-0030 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Обявявам класирането на участниците в проведената открита процедура с предмет: 

„Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване 

на климатични съоръжения за БНР“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за 

сградните инсталации в БНР„, както следва: 

 

По обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

климатични съоръжения за БНР“: 

1. На първо място: „Техно“ ООД с получена оценка 100 точки; 

2. На второ място: „Термо плюс“ ООД с получена оценка 99.95 точки; 

3. На трето място: „Иновес“ ООД с получена оценка 98.75 точки; 

 

По обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„: 

1. На първо място: „Термо плюс“ ООД с получена оценка 100 точки; 

2. На второ място: „Техно“ ООД с получена оценка 99.02 точки; 

3. На трето място: „Климамаркет Ефендулов“ ЕООД с получена оценка 97.58 точки; 

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии за 

подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на поръчката 

Офертите са оценени по предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена” и съобразно методиката за оценка – част от 

документацията за участие в процедурата. 

 

II. Определям за изпълнители на обществената поръчката следните участници, с които 

да бъдат сключени рамкови споразумения:  

1. По обособена позиция № 1: 

 „Техно“ ООД 
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„Термо плюс“ ООД 

„Иновес“ ООД 

 

2. По обособена позиция № 2: 

„Термо плюс“ ООД  

„Техно“ ООД 

„Климамаркет Ефендулов“ ЕООД  

 

III. Отстранявам от процедурата следните участници: 

1. „Климаком инженеринг" ООД 

Основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно: 

- участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В документацията за участие в процедурата – раздел III, т. 13, е 

записано, че за нерегламентираните в същата условия по провеждането на процедурата, се 

прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. Съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за 

повече от една обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка опаковката по чл. 

47, ал. 2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. Участникът е 

посочил, че подава оферта и за двете обособени позиции на процедурата, но в запечатаната 

непрозрачна опаковка с неговата оферта се съдържа само един отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, без посочване на позицията, за 

която се отнася. 

 

2. „Мега Електроникс АП" ООД по обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно: 

- участникът не е описал техническите характеристики на предлаганото от него 

оборудване, съгласно минималните изисквания на техническата спецификация за демонтаж 

на стари климатици и доставка на климатични сплит система, инверторен тип, за 

високостенен монтаж, мощност 9000 BTU, поради което не може да се установи дали 

офертата отговаря на съответните изисквания на възложителя, описани в техническата 

спецификация за поръчката; 

- участникът не е описал техническите характеристики на предлаганото оборудване, 

съгласно минималните изисквания на техническата спецификация за демонтаж на стари 

климатици и доставка на климатични сплит система, инверторен тип, за високостенен монтаж, 

мощност 12000 BTU, поради което не може да се установи дали офертата отговаря на 

съответните изисквания на възложителя, описани в техническата спецификация за поръчката; 

- участникът не е описал техническите характеристики на предлаганото оборудване, 

съгласно минималните изисквания на техническата спецификация за инсталация на 

високоефективна термопомпена система в комбинация със специализирани фотосоларни 

фотоволтаични панели от един производител за гарантиране на възможност и технологична 
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съвместимост за работа, поради което не може да се установи дали офертата отговаря на 

съответните изисквания на възложителя, описани в техническата спецификация за поръчката; 

- участникът не е предложил да извърши демонтаж на стара централизирана 

климатична техника за обработка на въздуха канален тип за бърза рекуперация и 

климатизация на въздуха в големи помещения, каквото е изискването на възложителя, 

поставено в техническата спецификация за поръчката; 

- участникът не е предложил да ще достави циркулационна помпа за студоносител с 

дебит V=11м3/h и H= 15м, каквото е изискването на възложителя, поставено в техническата 

спецификация за поръчката; 

- участникът не е предложил да ще извърши доставка и монтаж на вентилационен блок 

състоящ се от: нагнетателен вентилатор 5 000 м3/ч с свободен напор 300 Pa,филтърна 

секция,топлообменник за отопление 60KW при температура на вода 80/60 и предвидена 

рециркулация,студен топлообменик 38KW при температура на вода 7/12 и ПЖР за 

рециркулация, каквото е изискването на възложителя, поставено в техническата спецификация 

за поръчката; 

- участникът не е предложил да извърши изграждане на система за управление и 

контрол на системата по част КИП и А, каквото е изискването на възложителя, поставено в 

техническата спецификация за поръчката.  

- участникът не е предложил да извърши доставка и монтаж на въздуховоди от 

поцинкована ламарина (фасонни) за подвързване на климатична камера към 

съществуващата инсталация, филтри, тръбни разводки и звукоизолационна обработка на 

съоръженията в помещението, каквото е изискването на възложителя, поставено в техническата 

спецификация за поръчката; 

- от подадената оферта не става ясно дали захранването на всички елементи от 

предлаганото оборудване отговарят на Българските държавни стандарти БДС – 230 V +/-10%, 

50Hz +/-0.5%, каквото е изискването на възложителя, поставено в техническата спецификация за 

поръчката.  

- участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 3 (три) месеца считано от 

датата на подписване на рамковото споразумение. Съгласно изискването на Възложителя в 

Раздел I, т. 4.2. от Документацията и Раздел II.2.7) от Обявлението за поръчка, срокът за 

изпълнение на рамковото споразумение е 36 (тридесет и шест) месеца. 

 

3. „Климамаркет Ефендулов" ЕООД по обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно: 

- участникът не е приложил към техническото си предложение документи, 

удостоверяващи оторизацията на участника от производителя/ите на предлаганата от него 

техника и оборудване да представлява и разпространява произвежданото от него/тях 

оборудване, каквото е изискването на възложителя, поставено в т. 2.2. от техническата 

спецификация за поръчката; 

 

IV. На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.  
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V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 

решението да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на БНР на 

интернет страницата http://www.profilnakupuvacha.com/1470 в деня на изпращането му на 

участниците.  

 

VI. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от получаването му, 

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

       (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470

