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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ 

 

 ............/ п /................./ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ/ 

 

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ 
 

№ РД-38-163/08.12.2014г. 
 

от дейността на комисията, назначена със заповед № Р-482/03.12.2014г. 

 на Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“, във връзка със Заповед № 

ЗОП-73/30.09.2014г. на Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ за 

организиране възлагането на обществена поръчка с предмет: 

„Поддръжка и обслужване на системи и инсталации на Военен команден 

център” 
 

 От 03.12.2014г. до 05.12.2014г. комисия, назначена със Заповед № Р-482/ 

03.12.2014г. на Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“, в състав: 

I. Състав на комисията: 

Председател: 

инж. Емил Димитров Тодоров – дирекция „Инвестиции в отбраната”; 

и членове: 

1. Зоя Николова Гроздилова – юрист от дирекция „Правно-нормативна 

дейност”; 

2. Цветомир Ангелов Ангелов – юрист от дирекция „Правно-нормативна 

дейност”; 

3. подп. Румен Димитров Кирилов – от военно формирование 54770-

София; 

4. м-р Самуил Атанасов Тихаров – от военно формирование 54770-

София; 

5. Славчо Добрев Славов – от дирекция „Планиране, програмиране и 

бюджет”; 

6. Емил Костадинов Зашев – от дирекция „Сигурност на информацията”. 

 

проведе своите заседания за разглеждане и оценка на постъпилите предложения и 

класиране на кандидатите за участие в процедура по възлагане на обществена 
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поръчка с предмет: „Поддръжка и обслужване на системи и инсталации на 

Военен команден център“. 
 

Комисията започна своята работа със запознаване със списъка на 

постъпилите предложения за участие в процедурата. 
 

 II. Списък на подадените предложения: 

На първото заседание, председателят на комисията представи на членовете 

на комисията списък на подадените в срок предложения, съгласно изпратеното 

уведомление с рег. № 21-28-244/11.11.2014г. 

 

Подадени са следните предложения: 

1. От „АНДИ БГ” ООД – по обособена позиция 1 с вх. № 30П/ 27.11.2014г 

в 15:45 часа; 

2. От „ЗЕФИР Климатични системи” ЕООД – по обособена позиция 2 с вх. 

№ 31П/28.11.2014г. в 15:20 часа. 

 

След като се запознаха със списъка с получените предложения, членовете на 

комисията подписаха декларации по чл.35, ал.1 и 2 от ЗОП, чл.327, ал.2 и 3 от 

ЗОВС на РБ и по чл.50, ал.5 от Вътрешните правила относно реда за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки и за контрол на сключените договори, одобрени със заповед № ОХ-

510/22.07.2014г. 

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на предложенията, по 

реда на тяхното получаване. Комисията установи следното: 

Предложението на кандидата „АНДИ БГ” ООД съдържа изискуемите 

документи и Техническо предложение, съгласно т.9 от Условията за участие, и 

Ценово предложение в отделен запечатан плик. Трима от членовете на комисията 

подписаха плика с Ценовото предложение. 

Предложението на кандидата „ЗЕФИР Климатични системи” ЕООД 

съдържа три отделни запечатани плика. Плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор“, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и плик № 

3 с надпис „Предлагана цена“, който беше подписан от трима членове на 

комисията. Председателят на комисията отвори пликове № 1 и № 2 на кандидата и 

комисията установи, че предложението на кандидата съдържа изискуемите 

документи и Техническо предложение, съгласно т.9 от Условията за участие. 

 

III. Резултати от разглеждане на документите. 

При прегледа на изискуемите документи по т.9.1 до т.9.7 от Условията за 

участие на кандидата „АНДИ БГ” ООД и документите, съдържащи се в плик № 1 

на кандидата „ЗЕФИР Климатични системи” ЕООД, комисията установи пълно 

съответствие на представените от кандидатите документи с приложените образци 
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към Условията за участие в обществената поръчка, одобрени със Заповед № 

ЗОП-73/30.09.2014г. на Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“. 

IV. Резултати от разглеждане на Техническите предложения. 

Комисията разгледа изискуемите документи по т.9.8 от Условията за 

участие на двамата кандидати и установи, че същите са налични и редовни. 

Техническите експерти в комисията заявиха и другите членове на 

комисията приеха, че: 

1. По Обособена позиция 1 в представеното Техническото предложение 

кандидатът „АНДИ БГ” ООД подробно е разписал всички дейности, които 

предлага да извърши при първоначалната техническа поддръжка и при 

периодичните технически поддръжки за съответните периоди по четирите 

подсистеми – системата за охрана, системата за видеонаблюдение, системата за 

пожароизвестяване и системата за пожарогасене. Същият е декларирал следните 

срокове: 

- срок за изпълнение на поръчката – 36 (тридесет и шест) месеца от датата 

на подписване на договора; 

- срок за извършване на първоначалната диагностика и ремонт – 1 (един) 

месец от датата на подписване на договора; 

- срок за извършване на периодичните технически прегледи и обслужване 

на системите за охрана и видеонаблюдение – 3 (три) месеца след извършване на 

първоначалната диагностика и ремонт или предишния технически преглед и 

обслужване на същите; 

- срок за извършване на периодичните технически прегледи и обслужване 

на системите за пожароизвестяване и пожарогасене – 1 (един) месец след 

извършване на първоначалната диагностика и ремонт или предишния технически 

преглед и обслужване на същите; 

- срок за диагностициране на проблема – 8 часа от получаване на заявката от 

страна на Възложителя; 

- срок за отстраняване на констатирания проблем – 3 дни от получаване на 

заявката от страна на Възложителя; 

- гаранционен срок на ремонтирани части, възли, детайли и елементи от 

оборудването – 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на двустранния 

протокол; 

- срок за валидност на предложението – 90 (деветдесет) дни от крайния срок 

за подаване на Предложенията; 

- точка на контакт – гр. София, бул. Цариградско шосе, № 101, Бизнес 

център „Актив“, ет. 4, телефон: 02/9718675, факс: 02/9718676, електронна поща: 

sofia@andi-bg.com,  работно време: от понеделник до петък от 9 до 18 ч., събота и 

неделя почивен ден. 

Комисията установи, че Техническото предложение на кандидата „АНДИ 

БГ” ООД отговаря напълно на изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническа спецификация ТС С92.0528.09 и Условията за участие, одобрени със 

mailto:sofia@andi-bg.com
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Заповед № ЗОП-73/30.09.2014г. на Директора на дирекция „Инвестиции в 

отбраната“. 

Във връзка с изложеното комисията допуска до отваряне и разглеждане на 

ценовото предложение на кандидата „АНДИ БГ” ООД по обособена позиция 1. 

 

2. По Обособена позиция 2 в представеното Техническото предложение 

кандидатът „ЗЕФИР Климатични системи” ЕООД е разписал всички дейности, 

които предлага да извърши при първоначалната техническа поддръжка и при 

периодичните технически поддръжки на системите за топло и студозахранване. 

Същият е декларирал следните срокове: 

- срок за изпълнение на поръчката – 36 (тридесет и шест) месеца от датата 

на подписване на договора; 

- срок за извършване на първоначалната диагностика и ремонт – 1 (един) 

месец от датата на подписване на договора; 

- срок за извършване на периодичните технически прегледи – 3 (три) месеца 

след извършване на първоначалната диагностика и ремонт или предишния 

технически преглед и обслужване на същите; 

- срок за диагностициране на проблема – 48 часа от получаване на заявката 

от страна на Възложителя; 

- срок за отстраняване на констатирания проблем – 10 дни от получаване на 

заявката от страна на Възложителя. 

- гаранционен срок на ремонтирани части, възли, детайли и елементи от 

оборудването – 6 (шест) месеца от датата на подписване на двустранния 

протокол; 

- срок за валидност на предложението – 90 (деветдесет) дни от крайния срок 

за подаване на Предложенията; 

- точка на контакт – гр. София, ж.к. Люлин 1, ул. 722, № 2, телефон: 

02/9252266, факс: 02/9252288, електронна поща: office@zephyr-clima.com,  

работно време: понеделник до петък от 9 до 18 часа.. 

Комисията установи, че Техническото предложение на кандидата „ЗЕФИР 

Климатични системи” ЕООД отговаря напълно на изискванията на Възложителя, 

посочени в Техническа спецификация ТС С92.0529.09 и Условията за участие, 

одобрени със Заповед № ЗОП-73/30.09.2014г. на Директора на дирекция 

„Инвестиции в отбраната“. 

Във връзка с изложеното комисията допуска до отваряне и разглеждане на 

ценовото предложение на кандидата „ЗЕФИР Климатични системи” ЕООД по 

обособена позиция 2. 

Комисията насрочи следващото заседание на 05.12.2014г. от 11:00 часа, като 

председателят на комисията обяви на Профила на купувача на МО, информация   

относно мястото, деня и часа за отваряне на пликовете с ценовите предложения. 

 

V. Резултати от разглеждане на документите в плик „Предлагана цена“. 

mailto:office@zephyr-clima.com
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На 05.12.2014г. в 11:00 часа комисията се събра за публичното заседание за 

отваряне на ценовите предложения. На същото присъства и Владислав Светлинов 

Спасов, упълномощен представител на Ангел Иванов Куртев-управител на „Анди 

БГ“ ООД.  Председателят на комисията отвори пликовете с ценовите 

предложения по реда на получаване на предложенията. 

1. По Обособена позиция 1 комисията установи, че Ценовото предложение 

на кандидата „АНДИ БГ” ООД съдържа: 

- Цена за първоначалната диагностика и ремонт на системите за охрана, 

видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене - 8500,00 лв. без ДДС; 

- Цена за периодична техническа поддръжка на системите за охрана и 

видеонаблюдение – 850,00 лв. без ДДС или за 11бр. извършвани дейности за 3 г. - 

общо 9350,00 лв. без ДДС; 

- Цена за периодична техническа поддръжка на системите за 

пожароизвестяване и пожарогасене – 330,00 лв. без ДДС или за 35 бр. извършвани 

дейности за 3 г. - общо 11550,00 лв. без ДДС. 

Всичко за обособена позиция 1 – 29400, 00 лв. без ДДС или 35280,00 лв. с 

ДДС. 

 

2. По Обособена позиция 2 комисията установи, че Ценовото предложение 

на кандидата „ЗЕФИР Климатични Системи” EООД съдържа: 

- Цена за първоначалната диагностика и ремонт на климатичните и 

вентилационни инсталации – 530,00 лв. без ДДС; 

- Цена за периодична техническа поддръжка на климатичните и 

вентилационни инсталации – 530, 00 лв. без ДДС или за 11бр. извършвани 

дейности за 3 г. - общо 5830,00 лв. без ДДС. 

Всичко за обособена позиция 2 – 6360, 00 лв. без ДДС или 7632,00 лв. с 

ДДС. 

 

VII. Класиране на кандидатите: 

1. По Обособена позиция 1 -  „АНДИ БГ” ООД, гр. Пловдив. 

2. По Обособена позиция 2 - „ЗЕФИР Климатични Системи” EООД, гр. 

София. 

 

С оглед изложеното, комисията 

 

ПРЕДЛАГА: 

 

1. Да бъде избран за изпълнител на обществената поръчка по обособена 

позиция 1 и сключен договор за „Поддръжка и обслужване на системи за охрана, 
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видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене на Военен команден 

център” с „АНДИ БГ” ООД. 

 2. Да бъде избран за изпълнител на обществената поръчка по обособена 

позиция 2 и сключен договор за „Поддръжка и обслужване на климатични и 

вентилационни инсталации на Военен команден център” с „ЗЕФИР Климатични 

Системи” EООД. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл.100 ал.3 от Вътрешните 

правила относно реда за планиране и организация на провеждането на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, одобрени със Заповед № ОХ-

510/22.07.2014г. на Министъра на отбраната. 

 

Комисията приключи своята работа на 05.12.2014г. със съставянето и 

подписването на настоящия протокол. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 
 

                                 Председател: инж. ........./ п /............./ Е. Тодоров / 
 

                                     Членове:        .............../ п /............./ З. Гроздилова / 
 

…….........../ п /............./ Ц. Ангелов / 
 

подп…....../ п /............../ Р. Кирилов / 

 

м-р …......../ п /............../ С. Тихаров / 

 

…….........../ п /............../ С. Славов / 
 

………....../ п /.............../ Е. Зашев / 

 

 


