
ПРОТОКОЛ №2 
  

Днес, 08.11.2017 г. в сградата на община Костенец се свика комисията, която да 

разгледа, оцени и класира офертите на участниците в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец“ 

ЕООД и „Медицински център 1 – Костенец“ ЕООД“, открита с Решение №РД-04-520 от 

21.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец.  

  Присъстват всички членове на комисията: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец, резервен 

член на комисията. 

 Членове:  

 1. Иван Василев Леков – главен специалист „Общинска собственост и инвеститорски 

контрол“; 

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител.  

 Комисията започна своята работа на 08.11.2017 г. от 09.00 часа, в сградата на 

Община Костенец.  

Участника е надлежно уведомен за определения ден, час и място за отваряне и 

оповестяване на ценовата оферта. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, на заседанието присъства:  

Иво Димчев Асенов – управител на „Пелетерм“ ЕООД. 

 

І. Преди да пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”, 

Председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на 

офертата по другите показатели за оценка от Техническото предложение. Получените точки 

от участника са следните: 

ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА: ТП = П2 + П3 

Участник 

П2 – Срок за изпълнение 

на строително-монтажните 

работи 

П3 – Срок за реакция 

при гаранционно 

обслужване   

Технически 

показатели 

/П2+П3/ 

„ПЕЛЕТЕРМ“ ЕООД      30 точки 20 точки 50 точки 

 

ІІ. В съответствие с чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, след оповестяване на горната информация, Председателят на 

комисията отвори и оповести, ценовото предложение на допуснатия участник „ПЕЛЕТЕРМ“ 

ЕООД. 

При отварянето бе оповестена следната цена, предложена от допуснатия участник:     

Участник Ценово предложение в лева без ДДС 

„ПЕЛЕТЕРМ“ ЕООД     
68 692.62 лв. /шестдесет и осем хиляди шестстотин 

деветдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/ 

 

С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на Комисията. 

 

ІІІ. В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на 

допуснатия участник по обособената позиция е подготвено и представено в съответствие с 

изискванията на Документацията за участие в процедурата. Ценовата оферта бе проверена за 

допуснати аритметически и технически грешки. 



 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертата по 

показател „Предложена цена“ (П1) - предложена от участника крайна цена в лева без ДДС 

за изпълнение на поръчката. Бе получена следната оценка: 

Участник Точки по показател Предлагана цена – П1  

„ПЕЛЕТЕРМ“ ЕООД     50 т. 

 

ІV. След формиране на оценката по втория показател, Комисията изчисли резултатите 

на офертата на допуснатия участник за получаване на Комплексна оценка (КО), която се 

изчислява по формулата: КО = П1 + П2+ П3.  

Участник Точки за Комплексна оценка КО = П1 + П2+ П3 

„ПЕЛЕТЕРМ“ ЕООД        100 т. 

 

V. Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатия участник, в резултат на прилагане на критерий за оценка 

„оптимално съотношение качество/цена“ на офертите за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец“ 

ЕООД и „Медицински център 1 – Костенец“ ЕООД“, открита с Решение №РД-04-520 от 

21.09.2017 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки комисията единодушно определи за спечелил 

процедурата участника: 

  „ПЕЛЕТЕРМ“ ЕООД, с ЕИК 203060638, със седалище и адрес на управление: 

Област София, община Костенец, гр.Костенец, п.к.2030, ул.“Цариградско шосе“ №1, тел.: 

0879 045 639, факс: 07142 2318, електронна поща: peletnigorelki@gmail.com, представлявано 

от Иво Димчев Асенов – Управител. 

   

В 09.55 часа заседанието на комисията за разглеждане на подадените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка завърши. 

Настоящият ПРОТОКОЛ 2, съставен на 08.11.2017 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1, 

представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и 

класиране на участниците, подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец“ 

ЕООД и „Медицински център 1 – Костенец“ ЕООД“, открита с Решение №РД-04-520 от 

21.09.2017 г. на Кмета на община Костенец и заедно с доклада по чл. 103, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки и цялата документация в процедурата се представя на възложителя, за 

утвърждаване  

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадените от участниците оферти.  
 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Янакиев  ............./П/...................... 

      и членове:  

  Иван Леков      .............../П/.....................  

 

Виолетка Нейчева           ............../П/....................... 


