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УТВЪРДИЛ: 

д-р Румяна Бойлова 

УПРАВИТЕЛ НА „Медицински център I – Първомай“ ЕООД 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 8/16.04.2019г. на управителя 

на„Медицински център I – Първомай“ ЕООД за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет “Избор на изпълнител за 

строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект 

„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ 

ЕООД, гр. Първомай” финансирана от Националния доверителен екофонд  

  

Днес, 16. 04. 2019 г. в гр. Първомай, назначената с горепосочената заповед комисия в 

състав:  

Председател: Енчо Захариев – правоспособен юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 

и членове:  

1.Надежда Желязкова – външен експерт, общинска администрация гр.Първомай , 

квалификация – строителен инженер, спец. ПГС; 

2. Недялка Вълканова – външен експерт, квалификация – магистър по икономика 

се събра в администрацията на Медицински център I – Първомай” ЕООД,  ет. 3  ст. .№51, 

находяща се в гр. Първомай, ул. „Княз Борис І” № 51, за да проведе публично заседание за 

отваряне на постъпилите в горепосочената процедура оферти. 

В 10:00 часа  от служител от деловодството на „Медицински център I – Първомай“ 

ЕООД, бяха предадени на председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 

постъпилите 18 (осемнадесет) броя оферти за участие в процедурата. 

При откриване заседанието на комисията се установи присъствието на представител на 

един от участниците (г-жа Иванка Мизинева с пълномощно от  „ЦИД АТЛАС“ ООД), която 

бе поканена да заеме място в залата. 

Председателят на комисията оповести, че в определения с обявлението краен срок (до 

16:00 ч. на 15.04.2019 г.) в деловодството на  „Медицински център I – Първомай“ ЕООД са 

постъпили следните оферти: 

 

гр.Първомай, ул.Княз Борис І №51, ЕИК:115515822 

тел:0336/6-31-70; e-mail: medparv@abv.bg  
 

user
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мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 
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Номер по 
ред 

Входящ 
номер 

Подал оферта участник дата Час на получаване 

1 1 „ВАЛДОР-60“ ООД 11.04.2019 г. 11:27 

2 2 МИК БИЛД РУСЕ ЕООД 12.04.2019 г. 10:48 

3 3 ЦИД АТЛАС ООД 15.04.2016 г. 08:20 

4 4 „КИЛТЕКС“ ЕООД 15.04.2019 г. 08:56 

5 5 КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД 15.04.2019 г. 08:59 

6 6 ЕТ „МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ“ 15.04.2019 г. 09:05 

7 7 „Саграда“ ООД 15.04.2019 г. 10:59 

8 8 ЕТ „Капител-Пантелей Сивков“ 15.04.2019 г. 11:04 

9 9 „НСК София“ ЕООД 15.04.2019 г. 11:10 

10 10 „ Билд Инвест“ ЕООД 15.04.2019 г. 11:12 

11 11 „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД 15.04.2019 г. 11:14 

12 12 ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев“ 15.04.2019 г. 11:19 

13 13 „ Само Строй“ ЕООД 15.04.2019г. 11:21 

14 14 „Запрянови-03“ ООД 15.04.2019г. 11:39 

15 15 „ВЕЛ-КАМ“ ЕООД 15.04.2019г. 12:27 

16 16 „Устой Инжинеринг“ ООД 15.04.2019г. 15:12 

17 17 „ВЕНИГАЗ“ ЕООД 15.04.2019г. 15:48 

18 18 „АВРАМОВ-1“ЕООД 15.04.2019г. 15:50 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на 

чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки от членовете  на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП. 

Председателят на комисията разясни, пред комисията и присъстващите представители 

на участниците, че в съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят е  

предвидил и оповестил чрез обявлението за обществената поръчка при провеждането на 

настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да 

бъде извършена от комисията  преди разглеждане на документите за съответствие с 

критериите за подбор.  В тази връзкаи в съответствие с изискванията и условията, посочени в 

публикуваната документация за участие в процедурата, и по-конкретно т. 27.6 от Раздел VI. 

„Разглеждане, оценка и класиране на офертите“, Председателят на комисията обяви дневния 

ред за протичане на публичното заседание, а именно : 

1. Комисията отваря, по реда на тяхното постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки 

(оферти) и оповестява тяхното съдържание, включително числовата стойност на 

предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите, съдържащи се в плик 

„Предлагани ценови параметри“; 

2. Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и ценовото 

предложение на всеки от участниците.  
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3. Комисията предлага по един от присъстващите представители да подпише техническото 

предложение и ценовото предложение на другите участници.  

4. След извършването на гореописаните действия, приключва публичната част от заседанието 

на комисията. 

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО 

РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Участник № 1 „ВАЛДОР-60“ ООД гр.Пловдив, бул. „Източен” №80,ет.3, 

офис:305 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 268 804,85 лева 

(двеста шестдесет и осем хиляди осемстотин и четири лева 85 стот.) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, ведно с представените към него приложения/документи.  

2. Участник № 2 „Мик Билд Русе“ ЕООД гр.Русе, ул. „Слави Шкаров“ №4 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  
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Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 304 118,78 лева 

(триста и четири хиляди сто и осемнадесет лева 78 стот) без включен ДДС. 

         В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

3. Участник № 3 „ЦИД Атлас“ ООД гр.Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №73 А 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП  членовете на комисията, 

подписаха техническото предложение,  както и представените към него 

приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 299 998,55 лева 

(двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева 55 стот.) без включен 

ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП  членовете на комисията,  

подписаха ценовото предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

4. Участник № 4 „Килтекс“ ЕООД  гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5 Софарма 

Бизнес Тауърс, етаж 2, офис 116 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 
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В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 308 949,15 лева 

(триста и осем хиляди деветстотин четиридесет и девет лева 15 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

5. Участник № 5 „Клас Бойчев“ ЕООД гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” 

№116 офис 10 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 299 704,85 лева 

(двеста деветдесет и девет хиляди седемстотин и четири лева 85 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи..  

6. Участник № 6 ЕТ „ Марчела -90 – Златко Марчев“ гр. Хасково бул. „Васил 

Левски „ № 2- А 
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Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 332 294,37 лева 

(триста тридесет и две хиляди двеста деветдесет и четири лева 37 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

7. Участник № 7 „Саграда“ ООД гр. Пловдив, ул. „Ибъл“ № 25, ет.3, ап.3 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 308 409,71 лева 

(триста и осем хиляди четиристотин и девет лева 71 стот) без включен ДДС. 
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.   

8. Участник № 8 ЕТ „ Капител-Пантелей Сивков" гр. Кърджали, ул. „Васил 

Левски“ №4 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 294 483,73 лева 

(двеста деветдесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и три лева 73 стот) без включен 

ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи. 

9. Участник № 9 „НСК София“ ЕООД гр. София,бул. „ген. Е.Тотлебен”  №77, ет.2 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 281 625,11 лева 

(двеста осемдесет и една хиляди шестстотин двадесет и пет лева 11 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.   

10. Участник № 10 „Билд Инвест“ ЕООД  гр. Кърджали, ул. „ Петя Караколева“ №6 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 279 367,49 лева 

(двеста седемдесет и девет хиляди триста шестдесет и седем лева 49 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

11. Участник № 11 „Хидрострой – БГ -63“ ЕООД гр.Самоков, ул. „Плана планина“ 

№12 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 280 405,99 лева 

(двеста и осемдесет хиляди четиристотин и пет лева 99 стот) без включен ДДС. 

            В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи. 

12. Участник № 12 ЕТ“АС-Строй-Янко Славчев“ гр. Самоков, ул. „Христо 

Максимов“ №29 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 255 116,07 лева 

(двеста петдесет и пет хиляди сто и шестнадесет лева 7 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

13. Участник № 13 „Само Строй“ ЕООД гр. Самоков, ул. „ Отец Паисий“ №2 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 317 573,25 лева 

(триста и седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева 25 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

14. Участник № 14 „Запрянови – 03“ ООД гр. Асеновград, ПЗ „Север“ ул. 

„Строител“ №33 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 329 094,39 лева 

(триста двадесет и девет хиляди деветдесет и четири лева 39 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

15. Участник № 15 „Вел – Кам“ ЕООД гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бул. „ 

Александър Малинов“ № 51, ет.2 офис 12 В 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 283 461,97 лева 

(двеста осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и един лева 97 стот) без включен 

ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

16. Участник № 16 „Устои  Инженеринг“ ООД гр.Чирпан, ул.“Кочо Цветанов“ №48 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 302 429,13 лева 

(триста и две хиляди четиристотин двадесет и девет лева 13 стот) без включен ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

17. Участник № 17 „Венигаз“ ЕООД гр. Пловдив, бул. „Освобождение” №39 А 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 331 488,66 лева 

(триста тридесет и една  хиляди четиристотин осемдесет и осем лева 66 стот) без включен 

ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

18. Участник № 18 „Аврамов -1“ ЕООД гр.Пловдив, ул. „ Д-р Владо“ № 26 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена и която съдържа изискуемите реквизити 

за надпис.  

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха техническото 

предложение, в едно с представените към него приложения/документи.  
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“, финансиран от Националния доверителен екофонд 

 

Пристъпи се към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

публично оповестяване на предложението на участника по показателя за оценка на офертите, 

а именно „Предлагани ценови параметри“.  

Установи се, че пликът съдържа, в оригинал, следните документи : -ценово 

предложение, образец № 4; -количествено-стойностна сметка, образец № 5; -анализи на 

единичните цени. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 287 728,86 лева 

(двеста осемдесет и седем  хиляди седемстотин двадесет и осем лева 86 стот) без включен 

ДДС. 

В изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията, както и 

присъстващият представител на участника „ЦИД АТЛАС“ ООД, подписаха ценовото 

предложение, както и представените към него приложения/документи.  

С извършването на тези действия, приключи публичната част от  работата на 

комисията и председателят закри заседанието  в 13:30 часа.  

 

К О М И С И Я : 

 

1.Енчо Захариев …………………. 

 

2. Надежда Желязкова …………..             3.Недялка Вълканова……………….. 
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