
ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес, 18.08.2017 г., в 14.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-462 от 

18.08.2017 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и основен ремонт на 

„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ 

ЕООД и „Медицински център № 1“, гр. Костенец“, с две обособени позиции: Обособена 

позиция 1: Енергийна ефективност на сградата на „Специализирана болница за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД и „Медицински център № 1“,                  

гр. Костенец“ и Обособена позиция 2: Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на 

„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД 

и „Медицински център № 1“, гр. Костенец“, открита с Решение №РД-04-388/13.07.2017 г. 

на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

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

контрол“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

 

Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура бяха предадени 

на комисията в 13:50 часа.  

 

Председателят на комисията откри заседанието в 14:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-462 от 

18.08.2017 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящ регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с участниците, 

подали оферти за участие в процедурата.  

 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки. 

 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол от 

18.08.2017 г., в определения срок са постъпили три оферти за участие в обществената 

поръчка по Обособена позиция 1: Енергийна ефективност на сградата на „Специализирана 

болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД и „Медицински 

център № 1“, гр. Костенец“.  

По Обособена позиция 2: Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на 

„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД 

и „Медицински център № 1“, гр. Костенец“ от обществената поръчка, няма постъпили 

оферти за участие. Комисията предлага на възложителя обществената поръчка по тази 

обособена позиция да бъде прекратена. 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. В залата няма такива представители. 

 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 



1. Регистрирани оферти по Обособена позиция 1: Енергийна ефективност на 

сградата на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация“ ЕООД и „Медицински център № 1“, гр. Костенец“ на обществената 

поръчка – 3 /три/ бр., както следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „БИОТЕРМ“ ЕООД 92-Б-84 17.08.2017 г. 09.29 ч. 

2. 
ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО 

СЛАВЧЕВ" 
92-Е-269 17.08.2017 г. 09.52 ч. 

3. „ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД  92-Д-105 17.08.2017 г. 13.55 ч. 

 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на 

участниците по реда на подаване за обособената позиция.  

  

Офертите се отвориха, като последователно за всяка една се изпълниха 

следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри" и установи наличието на такива при всички участници. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на пликовете с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същите бяха прибрани на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участниците, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в пликовете на всеки един от 

участниците. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, проведено на 21.08.2017 г., 

като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

 

За участието в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и основен ремонт на 

„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД 

и „Медицински център № 1“, гр. Костенец“, по Обособена позиция 1: Енергийна 

ефективност на сградата на „Специализирана болница за долекуване, продължително 

лечение и рехабилитация“ ЕООД и „Медицински център № 1“, гр. Костенец“, в 

постъпилите оферти от тримата участници се установи следното:  

 1. „БИОТЕРМ” ЕООД, с ЕИК 126654830, със седалище и адрес на управление: 

Област Хасково, община Хасково, гр.Хасково, п.к.6300, ул.“Петко Рачов Славейков“ №10, 

тел.: 038630303, моб.тел.: 0885740231, 0888004041, факс: 038630303, електронна поща: 

biotermbg@gmail.com, представлявано от Мария Александрова Вълчинова – Управител. 



  В офертата на участника се констатира нередовност, изразяваща се в прилагане на 

Ценовото предложение - Образец № 8 и Количествено-стойностната сметка към него 

заедно с останалите документи за участие в процедурата, извън отделно представения 

запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който би трябвало 

да съдържа ценовото предложение по т. 11.1.6. от документацията за участие в 

обществената поръчка. Предложената цена от участника, в размер на 99 979,11 лв. 

/деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и единадесет стотинки/ 

без ДДС, по този начин става предварително известна на комисията и би поставила самия 

участник или останалите участниците в неравностойно положение при продължаване 

разглеждането на офертата му в процедурата. 

 

2. ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ", с ЕИК 131204831, със седалище и адрес 

на управление: Област София, община Самоков, гр.Самоков, п.к.2000, ул."Христо 

Максимов" №29, тел.: 0896/840712, факс: 0722/60967, електронна поща: 

ianko_slavchev@dbv.bg, представлявано от Янко Щериов Славчев – Управител.  

 Участника не е представил всички изискуеми документи съгласно изискванията на 

документацията за участие, утвърдена от възложителя. Липсват сертификати, 

удостоверения или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали, 

съгласно изискване на възложителя, поставено в т. 10.2. от глава ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно:  

1. За предвидените в количествената сметка доставка и монтаж на безшевни 

праховобоядисани улуци - "американски тип" и водосточни тръби. Представена е 

Декларация за характеристиките на строителен продукт за висящи улуци, монтажни 

елементи и пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно 

приложение от РVC – U на „Деворекс“ ЕАД. 

2. За предвиденото в количествената сметка и техническото задание топлинно 

изолиране на 725 м
2
 подпокривно пространство с 10 см. топлоизолационен материал - 

минерална вата на платна с коефициент на топлопроводност λ=0,037 w/mk.   

 

3. „ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, с ЕИК 203432847, със седалище и адрес на управление: 

Област София, община Долна баня, гр.Долна баня, п.к.2040, ул."Мура" №2, представлявано 

от Данаил Стоянов Асенов – Управител.  

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Комисията не допуска до по нататъшно участие в процедурата по Обособена 

позиция 1: Енергийна ефективност на сградата на „Специализирана болница за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД и „Медицински център № 1“,                  

гр. Костенец“ и предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участника 

„БИОТЕРМ” ЕООД, с ЕИК 126654830 

 

Мотиви за отстраняване: На основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки поради това, че участника не е изпълнил условие посочено в документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно визираното в т. 12.3. от глава ІІІ. Критерии за 

подбор, разпореждащо ценовото предложение по т. 11.1.6. от документацията за участие да 

бъде представено единствено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F


 ІІ. Участника ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ", с ЕИК 131204831, на 

основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, следва да представи 

сертификати, удостоверения или други документи, доказващи съответствие на влаганите 

материали, съгласно изискване на възложителя, поставено в т. 10.2. от глава ІІІ. Критерии 

за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, за:  

 

1. Безшевни праховобоядисани улуци - "американски тип" и водосточни тръби; 

2. Минерална вата на платна с дебелина 10 см. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, 

комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, за представяне на изискуемите документи. Те следва да бъдат представени 

в Община Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, „Център за услуги на 

граждани”, ет.1 в определения срок лично или по пощата. 

 

Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата  

21.08.2017 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

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

       

и членове:  
 Иван Василев Леков  ............../П/......................  

 

 

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

 

  


