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Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  № 14./ 17.06. 2019 г. 

Подписаната д-р Румяна Димитрова Бойлова, като взех предвид 

утвърдените  от мен  протоколи с № 1/16.04.2019 г., №2/18.04.-27.05.2019 г. и 

№3/30.05.-04.06.2019 г. на назначената с моя заповед №8/16.04.2019 г. комисия за 

разглеждане и оценка на офертите и подбор на участниците  в публичното 

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”, оповестена в регистъра на 

Агенцията за обществени поръчки с обявление с ID № 902353/21.03.2019 г. и  

съдържащите се в тях констатации, мотиви, класиране и предложения на 

комисията, и на основание чл. 181, ал. 6,  от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) 

                    Р Е Ш И Х :  

 

1. ПРИЕМАМ  резултатите от извършената от комисията 

работа по разглеждане и оценка на офертите и подбор на участниците в 

публичното 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”, отразени в 

съставените от комисията протоколи. 

 

2. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в публичното 

състезание, както следва: 

1-во място:   „ЕТ „Марчела 90-Златко Марчев“ гр. Хасково с 

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

(триста тридесет и две хиляди двеста деветдесет и четири лева 37 стотинки) без 

включен ДДС. 

3. УТВЪРЖДАВАМ решенията на комисията по протокол 

№2/18.04.-27.05.2019 г., с които  не са допуснати до оценка техническите 

предложения на участниците  „Мик Билд Русе“ ЕООД гр.Русе, „ЦИД Атлас“ ООД 

гр.Пловдив, „Килтекс“ ЕООД  гр. София, „Клас Бойчев“ ЕООД гр. Стара Загора, 

„Саграда“ ООД гр. Пловдив,  ЕТ „ Капител-Пантелей Сивков" гр. Кърджали, 

„НСК София“ ЕООД гр. София,  „Хидрострой – БГ -63“ ЕООД гр.Самоков,  

 

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - ПЪРВОМАЙ" ЕООД 
гр.Първомай, ул.Княз Борис І №51, ЕИК:115515822 

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



2 

 

ЕТ“АС-Строй-Янко Славчев“ гр. Самоков, „Само Строй“ ЕООД гр.Самоков, 

„Запрянови – 03“ ООД гр. Асеновград,  „Вел – Кам“ ЕООД гр. София, „Устои  

Инженеринг“ ООД гр.Чирпан, „Венигаз“ ЕООД гр. Пловдив, „Аврамов -1“ ЕООД 

гр.Пловдив, „ВАЛДОР-60“ ООД  гр. Пловдив, и „Билд Инвест“ ЕООД  гр. 

Кърджали, като на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ и т. 5  от ЗОП и съобразно 

мотивите на комисията, изложени в горецитирания протокол №2,  

ОТСТРАНЯВАМ от процедурата  участниците  „Мик Билд Русе“ ЕООД гр.Русе, 

„ЦИД Атлас“ ООД гр.Пловдив, „Килтекс“ ЕООД  гр. София, „Клас Бойчев“ 

ЕООД гр. Стара Загора, „Саграда“ ООД гр. Пловдив,  ЕТ „ Капител-Пантелей 

Сивков" гр. Кърджали, „НСК София“ ЕООД гр. София,  „Хидрострой – БГ -63“ 

ЕООД гр.Самоков,  ЕТ“АС-Строй-Янко Славчев“ гр. Самоков, „Само Строй“ 

ЕООД гр.Самоков, „Запрянови – 03“ ООД гр. Асеновград,  „Вел – Кам“ ЕООД гр. 

София, „Устои  Инженеринг“ ООД гр.Чирпан, „Венигаз“ ЕООД гр. Пловдив, 

„Аврамов -1“ ЕООД гр.Пловдив, „ВАЛДОР-60“ ООД  гр. Пловдив, и „Билд 

Инвест“ ЕООД  гр. Кърджали, поради  това че са представили оферти, които не 

отговарят на предварително обявените  условия на поръчката или са подали 

оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за представяне. 

4.  ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената 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”, 

класираният на първо място участник „ЕТ „Марчела 90-Златко Марчев“ гр. 

Хасково, ЕИК 040016239 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. 

„Васил Левски“ №2-А. 

                   

                   Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП 

пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му 

от участниците. 

                   Настоящето решение да се изпрати на участниците в публичното 

състезание на посочените в офертите им електронни адреси и в същия ден на 

основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП да се публикува в Профила на купувача на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, заедно с протоколите на комисията за 

провеждане на процедурата. 

 

 

 

 Управител: __________________ 

   

                                                                                  /д-р Румяна Бойлова/ 
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