
ПРОТОКОЛ №2 
 

 Днес, 29.09.2017 г., в 15.00 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“, по Обособена позиция 1: Енергийна 

ефективност 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”.  

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 54, 

ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участник, на който е указано допълнително представяне на документи - 1 (един). 

2. Участник, представил допълнително документи – 1 (един), както следва: 

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

3. Допълнително представените документи с вх.№92-Е-269/29.08.2017 г. на 

Община Костенец са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на предходния протокол от участника. 

  

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на срока за 

представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с изискванията 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

 

1. От „ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД са представени всички изискващи се документи и 

те са редовни от формална страна. 

 

 2. От ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" отново не са представени 

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 безшевни 

праховобоядисани улуци - "американски тип" и водосточни тръби. Допълнително 

представената от участника декларация за съответствие дадена от „Металком Грозданови“ 



ООД е за съответствието със сертификат с номер – EN 10204/2.2 на произведената от тях 

PVC ламарина предназначена за ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ". Няма представен 

изискващия се сертификат, удостоверение или друг документ, доказващ съответствието на 

готовите за монтаж безшевни праховобоядисани улуци - "американски тип" и водосточни 

тръби с изискването на възложителя, изработени от доставената от „Металком Грозданови“ 

ООД PVC ламарина, съответстваща на сертификат с номер – EN 10204/2.2. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

I. Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата 

на участник, който отговаря на изискванията за подбор по Обособена позиция 1: 

Енергийна ефективност на сградата на „Специализирана болница за долекуване, 

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

гр. Костенец“, както следва: 

„ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, с ЕИК 203432847. 

 

ІІ. Не допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в 

офертата на участник, който не отговаря на изискванията за подбор 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: 

ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ", с ЕИК 131204831; 

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. 10.2. от глава ІІІ. Критерии за подбор от документацията, 

изискващо представянето на сертификати, удостоверения или други документи, доказващи 

съответствие на влаганите материали, съгласно изискване на възложителя за безшевни 

праховобоядисани улуци - "американски тип" и водосточни тръби, след като са му били 

изискани от оценителната комисия, по реда на чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, с оглед на което офертата е непълна и не отговаря на 

критериите за подбор поставени от възложителя. 

 

 ІІІ. Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата на 

допуснатия участник по Обособена позиция 1: Енергийна ефективност на сградата на 

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

и „Медицински център № 1“, гр. Костенец“. 

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническата оферта на 

участника, комисията провери дали същата е подготвена и представена в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации.  

 

В същото заседание, комисията на пристъпи към разглеждане на техническото 

предложение на допуснатия участник, свързано с изпълнението на поръчката, съобразно 

избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.  

 

Критерият за оценка в настоящата поръчка е „оптимално съотношение  

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Методика за комплексна оценка. 



Допуснатия участник ще бъде класиран по следните технически показатели и 

относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО):  

А. Срок за изпълнение на СМР – СИ – относителна тежест – 0,30;  

 Формулата, по която се получават точките на показателя е следната:  

СИ = СИмин./СИок. Х 100 

където: 

- СИмин. е най-краткият предложен срок от участниците;  

- СИ ок. е предложеният срок на оценявания участник; 

- 100 е максималният брой точки по показателя. 

Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

Формулата, по която се получава относителното тегло на показателя в комплексната 

оценка е следната: 

П2 = СИ х 0, 30 

 

Б. Срок за реакция при гаранционно обслужване – СГ – относителна тежест – 

0,20;   
Формулата, по която се получават точките на показателя е следната: СГ = 

СГмин./СГок. х 100 

където: 

- СГмин. е най-краткият предложен срок от участниците; 

- СГок е предложеният срок на оценявания участник; 

- 100 е максималният брой точки по показателя. 

Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

Формулата, по която се получава относителното тегло на показателя в комплексната 

оценка е следната: 

П3 = СГ х 0,20 

Стойността се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

Комплексна оценка (КО), КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, 

се получава по формулата: 

КО = П1 + П2 + П3 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 

УЧАСТНИК:  „ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, с ЕИК 203432847 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

 Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 31 (тридесет и един) календарни 

дни. 

 

2. Срок за реакция при гаранционно обслужване  

Участникът предлага срок за реакция при гаранционно обслужване – 1 (един) 

календарен ден  

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ОТ 

УЧАСТНИКА:  „ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД   

 

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

П2 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи – максимум 30 

точки; 

СИ = СИмин./СИок. Х 100 



където: 

- СИмин. е най-краткият предложен срок от участниците;  

- СИ ок. е предложеният срок на оценявания участник; 

- 100 е максималният брой точки по показателя. 

Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

Формулата, по която се получава относителното тегло на показателя в комплексната 

оценка е следната: 

П2 = СИ х 0, 30 

 

По този показател П2 - участника получава 30 точки. 

 

2. Срок за реакция при гаранционно обслужване  

П3 – Срок за реакция при гаранционно обслужване – максимум 20 точки; 

СГ = СГмин./СГок. х 100 

където: 

- СГмин. е най-краткият предложен срок от участниците; 

- СГок е предложеният срок на оценявания участник; 

- 100 е максималният брой точки по показателя. 

Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

Формулата, по която се получава относителното тегло на показателя в комплексната 

оценка е следната: 

П3 = СГ х 0,20 

 

По този показател П3 - участника получава 20 точки. 

 

Окончателно решение и класиране на участниците преди отваряне на ценови 

предложения. 

 

За попълване на таблицата с оценките на участника/ците преди отваряне на Ценовите 

им предложения /ПЛИК2/ е приложена формулата за определяне на Комплексна оценка 

както следва: 

Комплексна оценка (КО), КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, се 

получава по формулата: 

КО = П1 + П2 + П3 

Където, 

П1 – Предлагана цена – максимум 50 точки; 

П2 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи – максимум 30 точки; 

П3 – Срок за реакция при гаранционно обслужване – максимум 20 точки. 

   

          НЕ СЕ ОЦЕНЯВА КЪМ МОМЕНТА 

 

П1 – Предлагана цена – максимум 50 точки. 

 

Определяне окончателни оценките на участниците. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 

„ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД   

 

Показател ТП - „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П2 + П3 = 50 точки  

П2 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи – максимум 30 

точки; 



П3 – Срок за реакция при гаранционно обслужване – максимум 20 точки   

 

Участник 
П2 – срок за 

изпълнение 

П3 – срок за реакция при 

гаранционно обслужване  

Технически 

показатели 

/ТП=П2+П3/ 

„ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД   30 точки 20 точки 50 точки 

 

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„ДИ ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД   

 

След като комисията единодушно реши, че представеното „Техническо 

предложение” от допуснатия до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участник отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие 

и присъди посочените оценки, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки определи място, дата и час за ново публично 

заседание, на което да бъде отворен плика с ценовото предложение на участника, а именно 

– 01.09.2017 г. от 09.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински съвет, на 4 етаж в 

административната сграда на община Костенец на адрес: гр.Костенец, община Костенец, 

ул.”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и място да бъдат доведени до знанието на 

участниците в процедурата, като е препоръчително те да бъдат уведомени чрез писмо с 

обратна разписка, удостоверяваща приемането на съобщението.  

 

С това заседанието на комисията на комисията за разглеждане на подадената оферта 

в открита процедура по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 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“, открита с Решение №РД-04-388/13.07.2017 г. 

на Кмета на Община Костенец, приключи на 29.09.2017 г. в 16.45 часа. 

  

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол. 

   

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

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

       

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

 

 

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

 

   
 


