УТВЪРЖДАВАМ:

Изх. № 560/20.01.2015 г.
/п/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИА ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
ПРОТОКОЛ
На 22.12.2014 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед
№ 945/18.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав:
Председател: Марияна Петрова - главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”
Членове: 1. Полина Ангелова – главен експерт в отдел “Счетоводство”,
2. Димитър Тодоров – изпълнител-огняр в хотел “Хармония”,
сектор “Почивно дело”, отдел „ВПД” – гр. Пловдив,
се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна
газова инсталация, отоплителна инсталация и газови съоръжения в обекти,
управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени
позиции”, както следва:
I-ва позиция: Tермопомпена, отоплителна/охладителна станция - ДОДЗ –
Младост, София
II-ра позиция: Геотермална станция - хотел “Флагман” – к.к. “Св.Св.
Константин и Елена”, гр. Варна
III-та позиция: Резервоар за пропан бутан – подземен – ТС ВПД „Несебър”,
гр. Несебър
IV-та позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с газови
горелки
- хотел „Олимп” и ВПД „Боровец”, к.к. Боровец
- Дом за ветерани “Орешак”
- хотел “Хармония”, к.к. Пампорово
- ВК - Пазарджик, гр. Пазарджик
- ЦДГ “Детелина”, гр. Казанлък
- ОДЗ “Калина”, гр. Стара Загора
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V-та позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови
горелки
- хотел „Олимп”, к.к. Боровец
- ВПК „Рибарица” – с. Рибарица
- ВК – Казанлък, гр.Казанлък
- ВК – Карлово, гр.Карлово
- ВК – Смолян, гр. Смолян
- ВК – Бургас, гр. Бургас
- ВМК – Варна, гр. Варна
- ВК – Русе, гр. Русе
VІ-та позиция: Електрически водогреен котел – ВМК – Варна, гр. Варна.
Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 11.12.2014 г. под ІD № 9037324 на
Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана
изх. № 9922/11.12.2014 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената
обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 19.12.2014
година.
Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на
сайта на възложителя - www.militaryclubs.bg.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации
съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване:
№

1.
2.
3.
4.

Вх. №/дата

Име на участника

Вх. № 11170/19.12.2014 г.
в 10.02 ч.
Вх. № 11207/19.12.2014 г.
в 15.37 ч.
Вх. № 11213/19.12.2014 г.
в 16.36 ч.
Вх. № 11214/19.12.2014 г.
в 16.49 ч.

“ФАКТОРИНГ 9000”
ООД

Обособена
позиция, за която
се участва
V и VІ

“ЯВОР ГАЗ” ЕООД

V

“РЕАЛИТИ ТЕРМ”
ЕООД
“ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
СИСТЕМС” ООД

І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ
І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ
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Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Комисията покани законните и упълномощените представители на
участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна със
състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.
При отварянето на офертите присъстваха законни представители на следните
участници:
1. Явор Атанасов Маринов – управител на “ЯВОР ГАЗ” ЕООД;
2. Петър Йорданов Петров – управител на “ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС”
ООД.
Ценовите предложения (Приложения 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и/или 2.6.) и
Техническите предложения за изпълнение на поръчката (Приложения 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.5. и/или 3.6.) на всички оферти, бяха подписани от членовете на комисията и
от един представител от присъстващите участници.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи
следващото закрито заседание да се проведе на 09.01.2015 г.
ІІ. На 09.01.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание
за разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване:
1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е представил оферта с вх.
№ 11170/19.12.2014 г. в 10.02 ч., за V и VІ обособени позиции. При разглеждане на
офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на
Възложителя.
2. Участникът “ЯВОР ГАЗ” ЕООД е представил оферта с вх.
№ 11207/19.12.2014 г. в 15.37 ч., за V обособена позиция. При разглеждане на
офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на
Възложителя.
3. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е представил оферта с вх.
№ 11213/19.12.2014 г. в 16.36 ч., за І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ обособени позиции. При
разглеждане на офертата, комисията констатира, че същата отговаря на
изискванията на Възложителя.
4. Участникът “ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС” ООД е представил оферта
с вх. № 11214/19.12.2014 г. в 16.49 ч., за І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ обособени позиции.
При разглеждане на офертата, комисията констатира, следното:
В декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение
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№ 5) е посочено, че се подава от “ТОПЛОКОНТРОЛ” ООД, Иван Петков
Добрев – в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно, управител, в
“ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС” ООД. Видно от Идентификация на участника Приложение № 1 – Оферта, както и от направена справка в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията, “ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС” ООД се
представлява заедно и поотделно от управителите: Борис Йосифов Георгиев и
Петър Йорданов Петров. В образеца на декларацията (Приложение № 5) е
посочено, че в зависимост от правно-организационната форма на участниците,
същата се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, какъвто
Иван Петков Добрев не е. Съгласно чл. 47, ал. 4, т. 3 от ЗОП, при дружество с
ограничена отговорност това са лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
именно “Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители
всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият
договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на
управителя нямат действие по отношение на трети лица.”
Предвид на това, че представената декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици (Приложение № 5) не е представена от
едно от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, комисията прие, че
офертата на участника “ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС” ООД не отговаря на
изискванията на Възложителя и не я допуска до оценяване.
ІІІ. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към
оценка на на техническите предложения за изпълнение на поръчката на всеки
от допуснатите участници, както следва:
ІІІ.1. По показателя – Време за отстраняване на възникнала повреда
За I-ва обособена позиция: Tермопомпена, отоплителна/охладителна
станция - ДОДЗ – Младост, София:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 4 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 4 х 15
К2 = 15 т.
За II-ра обособена позиция: Геотермална станция - хотел “Флагман” – к.к.
“Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна:
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1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 4 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 4 х 15
К2 = 15 т.
За IV-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
газови горелки:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 4 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 4 х 15
К2 = 15 т.
За V-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
нафтови горелки:
1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 24 часа от получаване на
съобщението
2. Участникът “ЯВОР ГАЗ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 45 часа от получаване на
съобщението
3. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 4 часа от получаване на
съобщението
Комисията констатира, че предложеното време за отстраняване на
възникнала повреда от участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД за изпълнение на
поръчката е с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници. В тази връзка и
съгласно чл. 40, ал. 11 от Вътрешните правила за планиране и организация на
провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни
клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на сключените
договори за обществени поръчки и поддържането на профила на купувача беше
решено до “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД да бъде изпратено писмо за предоставяне
на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложеното време за
отстраняване на възникнала повреда по V-та обособена позиция “Отоплителни
инсталации – водогрейни котли с нафтови горелки”.
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За VІ-та обособена позиция: Електрически водогреен котел – ВМК – Варна,
гр. Варна:
1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 24 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 24 х 15
К2 = 2,50 т.
2. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 4 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 4 х 15
К2 = 15 т.
ІІІ.2. По показателя – Продължителност на гаранционния срок на извършения
ремонт
За I-ва обособена позиция: Tермопомпена, отоплителна/охладителна станция
- ДОДЗ – Младост, София:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 11 години
(132 месеца) от извършването
К3 = 132 / 132 х 15
К3 = 15 т.
За II-ра обособена позиция: Геотермална станция - хотел “Флагман” – к.к.
“Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 11 години
(132 месеца) от извършването
К3 = 132 / 132 х 15
К3 = 15 т.
За IV-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
газови горелки:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
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Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 11 години
(132 месеца) от извършването
К3 = 132 / 132 х 15
К3 = 15 т.
За V-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
нафтови горелки:
1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 24 месеца от
извършването
2. Участникът “ЯВОР ГАЗ” ЕООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 12 месеца от
извършването
3. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 11 години
(132 месеца) от извършването
Комисията констатира, че предложената продължителност на гаранционния
срок на извършения ремонт от участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД за
изпълнение на поръчката е с числово изражение, което е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. В
тази връзка и съгласно чл. 40, ал. 11 от Вътрешните правила за планиране и
организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на
сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на
купувача беше решено до “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД да бъде изпратено писмо за
предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложената продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт по Vта обособена позиция “Отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови
горелки”.
За VІ-та обособена позиция: Електрически водогреен котел – ВМК – Варна,
гр. Варна:
1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 24 месеца от
извършването
К3 = 24 / 132 х 15
К3 = 2,73 т.
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2. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 11 години
(132 месеца) от извършването
К3 = 132 / 132 х 15
К3 = 15 т.
ІІІ.3. По показателя – Срок за изпълнение на поръчката
За IІІ-та обособена позиция: Резервоар за пропан бутан – подземен – ТС
ВПД „Несебър”, гр. Несебър:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил срок за изпълнение
на поръчката – 2 календарни дни
Р2 = 2 / 2 х 30
Р2 = 30 т.
С това заседанието на комисията беше закрито.
На 12.01.2015 г. до “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е изпратено писмо с изх.
№ 248/12.01.2015 г., относно предоставяне на подробна писмена обосновка за
начина на образуване на предложеното време за отстраняване на възникнала
повреда и за начина на образуване на предложената продължителност на
гаранционния срок на извършения ремонт по V-та обособена позиция
“Отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови горелки”.
На 19.01.2015 г., комисията продължи своята работа.
С писмо вх. № 399/14.01.2015 г. от “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е представена
писмена обосновка, относно начина на образуване на предложеното време за
отстраняване на възникнала повреда и относно начина на образуване на
предложената продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт по Vта обособена позиция “Отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови
горелки”. След като разгледа така представената обосновка, комисията констатира,
че същата съдържа обективни обстоятелства свързани с предложеното техническо
решение.
С оглед на изложеното комисията приема, че в представената писмена
обосновка са посочени обективни обстоятелства, свързани с предложеното
техническо решение и на основание чл. 40, ал. 12, т. 2 от Вътрешните правила за
планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и поддържането на
профила на купувача приема писмената обосновка на “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД.
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ІІІ.4. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към оценка
на на техническите предложения за изпълнение на поръчката на всеки от
допуснатите участници по V-та обособена позиция “Отоплителни инсталации
– водогрейни котли с нафтови горелки”, както следва:
По показателя – Време за отстраняване на възникнала повреда
1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 24 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 24 х 15
К2 = 2,50 т.
2. Участникът “ЯВОР ГАЗ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – 45 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 45 х 15
К2 = 1,33 т.
3. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Време за отстраняване на възникнала повреда – – 4 часа от получаване на
съобщението
К2 = 4 / 4 х 15
К2 = 15 т.
По показателя
извършения ремонт

–

Продължителност

на

гаранционния

срок

на

1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 24 месеца
от извършването
К3 = 24 / 132 х 15
К3 = 2,73 т.
2. Участникът “ЯВОР ГАЗ” ЕООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 12 месеца
от извършването
К3 = 12 / 132 х 15
К3 = 1,36 т.
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3. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил
Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – 11 години
(132 месеца) от извършването
К3 = 132 / 132 х 15
К3 = 15 т.
ІV. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на
допуснатите участници, както следва:
За I-ва обособена позиция: Tермопомпена, отоплителна/охладителна
станция - ДОДЗ – Младост, София:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 1 280,00 лв. без ДДС.
К1 = 1 280,00 / 1 280,00 х 70
К1 = 70 т.
За II-ра обособена позиция: Геотермална станция - хотел “Флагман” – к.к.
“Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 1 120,00 лв. без ДДС.
К1 = 1 120,00 / 1 120,00 х 70
К1 = 70 т.
За IІІ-та обособена позиция: Резервоар за пропан бутан – подземен – ТС
ВПД „Несебър”, гр. Несебър:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 400,00 лв. без ДДС.
Р1 = 400,00 / 400,00 х 70
Р1 = 70 т.
За IV-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
газови горелки:
1. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 6 350,00 лв. без ДДС.
К1 = 6 350,00 / 6 350,00 х 70
К1 = 70 т.
За V-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
нафтови горелки:
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1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 4 020,00 лв. без ДДС.
К1 = 4 020,00 / 4 020,00 х 70
К1 = 70 т.
2. Участникът “ЯВОР ГАЗ” ЕООД е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 4 320,00 лв. без ДДС.
К1 = 4 020,00 / 4 320,00 х 70
К1 = 65,14 т.
3. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 4 380,00 лв. без ДДС.
К1 = 4 020,00 / 4 380,00 х 70
К1 = 64,25 т.
За VІ-та обособена позиция: Електрически водогреен котел – ВМК – Варна,
гр. Варна:
1. Участникът “ФАКТОРИНГ 9000” ООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 470,00 лв. без ДДС.
К1 = 470,00 / 470,00 х 70
К1 = 70 т.
2. Участникът “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 480,00 лв. без ДДС.
К1 = 470,00 / 480,00 х 70
К1 = 68,54 т.
ІV. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към определяне
на комплексната оценка на участниците, както следва:
За I-ва обособена позиция: Tермопомпена, отоплителна/охладителна
станция - ДОДЗ – Младост, София:
Комплексна оценка на участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД
КО = 70+15+15 = 100 т.
За II-ра обособена позиция: Геотермална станция - хотел “Флагман” – к.к.
“Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна:
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Комплексна оценка на участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД
КО = 70+15+15 = 100 т.
За IІІ-та обособена позиция: Резервоар за пропан бутан – подземен – ТС
ВПД „Несебър”, гр. Несебър:
Комплексна оценка на участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД
КО = 70+30 = 100 т.
За IV-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
газови горелки:
Комплексна оценка на участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД
КО = 70+15+15 = 100 т.
За V-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
нафтови горелки:
Комплексна оценка на участника “ФАКТОРИНГ 9000” ООД
КО = 70+2,50+2,73 = 75,23 т.
Комплексна оценка на участника “ЯВОР ГАЗ” ЕООД
КО = 65,14+1,33+1,36 = 67,83 т.
Комплексна оценка на участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД
КО = 64,25+15+15 = 94,25 т.
За VІ-та обособена позиция: Електрически водогреен котел – ВМК – Варна,
гр. Варна:
Комплексна оценка на участника “ФАКТОРИНГ 9000” ООД
КО = 70+2,50+2,73 = 75,23 т.
Комплексна оценка на участника “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД
КО = 68,54+15+15 = 98,54 т.
V. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към
класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по
критерия “икономически най-изгодна оферта”:
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V.1. За I-ва обособена позиция: Tермопомпена, отоплителна/охладителна
станция - ДОДЗ – Младост, София:
№

УЧАСТНИК

точки

1.

“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД

100

V.2. За II-ра обособена позиция: Геотермална станция - хотел “Флагман” –
к.к. “Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна:
№

УЧАСТНИК

точки

1.

“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД

100

V.3. За IІІ-та обособена позиция: Резервоар за пропан бутан – подземен – ТС
ВПД „Несебър”, гр. Несебър:
№

УЧАСТНИК

точки

1.

“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД

100

V.4. За IV-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни
котли с газови горелки:
№

УЧАСТНИК

точки

1.

“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД

100

V.5. За V-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни
котли с нафтови горелки:
№

УЧАСТНИК

точки

1.

“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД

94,25

2.

“ФАКТОРИНГ 9000” ООД

75,23

3.

“ЯВОР ГАЗ” ЕООД

67,83
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V.6. За VІ-та обособена позиция: Електрически водогреен котел – ВМК –
Варна, гр. Варна:
№

УЧАСТНИК

точки

1.

“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД

98,54

2.

“ФАКТОРИНГ 9000” ООД

75,23

Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна
газова инсталация, отоплителна инсталация и газови съоръжения в обекти,
управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени
позиции”, предлага за изпълнител на обществената поръчка:
По I-ва обособена позиция: Tермопомпена, отоплителна/охладителна
станция - ДОДЗ – Младост, София, класираният на първо място участник
“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД с оферта вх. № 11213/19.12.2014 г. и комплексна
оценка от 100 точки.
По II-ра обособена позиция: Геотермална станция - хотел “Флагман” – к.к.
“Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна, класираният на първо място участник
“РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД с оферта вх. № 11213/19.12.2014 г. и комплексна
оценка от 100 точки.
По IІІ-та обособена позиция: Резервоар за пропан бутан – подземен – ТС
ВПД „Несебър”, гр. Несебър, класираният на първо място участник “РЕАЛИТИ
ТЕРМ” ЕООД с оферта вх. № 11213/19.12.2014 г. и комплексна оценка от 100
точки.
По IV-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
газови горелки, класираният на първо място участник “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД
с оферта вх. № 11213/19.12.2014 г. и комплексна оценка от 100 точки.
По V-та обособена позиция: Отоплителни инсталации – водогрейни котли с
нафтови горелки, класираният на първо място участник “РЕАЛИТИ ТЕРМ”
ЕООД с оферта вх. № 11213/19.12.2014 г. и комплексна оценка от 94,25 точки.
По VІ-та обособена позиция: Електрически водогреен котел – ВМК – Варна,
гр. Варна, класираният на първо място участник “РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД с
оферта вх. № 11213/19.12.2014 г. и комплексна оценка от 98,54 точки.
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Комисията проведе 3 (три) заседания (22.12.2014 г., 09.01.2015 г. и 19.01.2015
г.) за разглеждане и оценка на получените оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един)
оригинален екземпляр.
Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата
документация по разглежданата процедура.

Председател: Марияна Петрова

/п/

Членове:

1. Полина Ангелова

/п/

2. Димитър Тодоров

/п/

15

