
 

 

УТВЪРДИЛ:  Подпис:         Съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

(проф. дхн Н. Малиновски – директор на ИОМТ-БАН) 

  

 

ПРОТОКОЛ №3 

на основание чл.72, ал.1 от ЗОП (отм.) 

 

Днес, 17.06.2016 г., от 10:00 ч., в сградата на ИОМТ, град София, ул. ”Академик Г. 

Бончев”, бл.109. ет.2 се проведе публично заседание на комисията, назначена със 

Заповед № РД-15-231/26.05.2016 г. на Директора на ИОМТ, в качеството му на 

Възложител, за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Топлинно изолиране и съпътстващи 

мерки на сградата на ИОМТ” 
 

Процедурата е открита с Решение № 111/13.04.2016 г. и вписана в регистъра по 

обществени поръчки с Уникален номер: 04763-2016-0001. 

 

Съгласно цитираната по-горе заповед назначената комисия е в състав: 

 

Председател: доц. д-р Цветанка Бабева, зам. директор на ИОМТ; 

Членове: 

/1/ Кирил Славейков Илков – юрист; 

/2/ Бисерка Стефанова Иванчева-Калева – гл. счетоводител на ИОМТ – БАН; 

/3/ Симеон Маринов – квалифициран юрист, външен експерт по чл. 19, ал.2,  

т. 8 от ЗОП, уникален № ВE-78; 

/4/ инж. Михаил Денков – вписан в списъка външен експерт по чл. 19, ал.2,  

т. 8 от ЗОП, уникален № ВE-1222; 

/5/ инж. Паулина Бориславово Влаева – специалист ПГС; 

/6/ арх. Татяна Борисова Даскалова. 

 

На предварително определените дата, час и място на отваряне на ценовите оферти – 

10:00 ч. на 17.06.2016 г. в сградата на ИОМТ, град София, ул. ”Академик Г. Бончев”, 

бл.109. ет.2, присъстваха всички редовни членове на комисията, назначена със Заповед 

№ РД-15-231 / 26.05.2016 г. на Директора на ИОМТ.  

 

След като комисията констатира, че председателят на комисията, доц. д-р Цветанка 

Бабева, зам. директор на ИОМТ, е в платен годишен отпуск, на нейно място встъпи 

резервният член доц. д-р Виолета Димитрова Маджарова, ИОМТ-БАН. 

 

За настоящия етап от провеждане на процедурата – отваряне и оповестяване на 

ценовите оферти, участниците бяха надлежно уведомени чрез съобщение на профила на 

купувача, публикувано на 14.06.2016 г.  

 

Публичната част на заседанието на Комисията протече при спазване на реда, 

определен в чл. 69а от Закона за обществените поръчки, а именно:  

 

I. Заседанието на комисията бе открито от Кирил Славейков Илков – юрист, в качеството 

му на член на комисията. На основание чл. 69а, ал. 3, във връзка с чл.68, ал.3 от ЗОП 

(отм.), комисията допусна в залата да присъстват при извършване на публичните й 

действия упълномощени представители на участниците в процедурата. 
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Присъстващите упълномощени представители попълниха имената си в предоставения им 

присъствен списък.  

На публичната част от заседанието на Комисията и отварянето на ценовите оферти 

присъстваха:  

/1/ Димитър Стефанов Гочев,  управител на “ТЕРМИКС ЕС” ООД; 

/2/ Анна Христова Грозева, от страна на СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ“, с представено 

пълномощно; 

/3/ Захари Стратиев, управител на СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ“; 

/3/ Славчо Антонов Котов, от страна на ДЗЗД „ПРО ЕНЕРДЖИ ГРУП“, с представено 

пълномощно; 

 

II. До етап отваряне и оповестяване на ценовите предложенията Комисията e 

допуснала следните участници: 

 

Участник №1 - „НСК София” ЕООД, с вх. № 150/25.05.2016 г., подадена на 

25.05.2016 г. в 10:24 часа; 

Участник №3 - „ТЕРМИКС ЕС” ООД, с Оферта с вх. № 154/25.05.2016 г., подадена 

на 25.05.2016 г. в 11:41 часа; 

Участник №9 - СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ“, с вх. № 160/25.05.2016 г., подадена 

на 25.05.2016 г. в 16:10 часа. 

 

 

III. Комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че 

същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на Комисията и 

от присъстващите представители на участниците в обществената поръчка в първото 

заседание на Комисията. 

 

След описаните действия Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3, съдържащ 

ценовите оферти на участниците, по реда на получаването на офертите. При отваряне на 

ценовите предложения, съдържанието на всяко от тях беше съобщено на всички 

присъстващи. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците в 

процедурата да подпишат ценовите предложения на останалите участници, съгласно 

чл.69а, ал.3, изр. последно от ЗОП.  

 

 

Предложените ценови оферти бяха оповестени от комисията  и подписани от 

представител на присъстващите участници, както следва: 

 

/1/ Обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от Участник №1 - „НСК 

София” ЕООД – 265 449,24 лева (двеста шестдесет и пет хиляди четиристотин 

четиридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС. 

 

Председателят на комисията предложи документите да бъдат подписани и от един 

представител от присъстващите участници. Ценовото предложение на Участник №1 - 

„НСК София” ЕООД бе подписано, съгласно изискването на закона от един 

представител от присъстващите участници в процедурата – участника “ТЕРМИКС ЕС” 

ООД. 
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/2/ Обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от Участник №3 - „ТЕРМИКС 

ЕС” ООД – 284 413,94 лева (двеста осемдесет и четири хиляди четиристотин и 

тринадесет лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС. 

 

Председателят на комисията предложи документите да бъдат подписани и от един 

представител от присъстващите участници. Ценовото предложение на Участник №3 – 

„ТЕРМИКС ЕС” ООД бе подписано, съгласно изискването на закона от един 

представител от присъстващите участници в процедурата – участника „НСК София” 

ЕООД. 

 

/3/ Обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от Участник №9 – 

СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ” – 305 599,85 лева (триста и пет хиляди петстотин 

деветдесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС. 

 

Председателят на комисията предложи документите да бъдат подписани и от един 

представител от присъстващите участници. Ценовото предложение на Участник №9 – 

СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ” бе подписано, съгласно изискването на закона от един 

представител от присъстващите участници в процедурата – участника „ТЕРМИКС ЕС” 

ООД. 

 

 

IV. С извършване на описаните подробно по-горе действия публичната част на 

заседанието на Комисията приключи на 17.06.2016 г. в 10:45 ч.   
 

VI. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 

участници за съответствие с предварително обявените условия: 

 

/1/ Оферта, подадена от Участник №1 „НСК София” ЕООД 

 

Комисията установи, че пликът съдържа Образец № 3 (Ценово предложение), 

Количествено стойностна сметка и Анализ на единичните цени. Всички документи са 

подписани и подпечатани. Комисията констатира, че ценовото предложение на 

участника е представено по Образец  № 3  /Ценово предложение/ и са оферирани всички 

СМР, съгласно КСС на поръчката. Комисията пристъпи към проверка за съответствие на 

съдържанието на ценовото предложение с изискванията на възложителя, разписани в 

документацията за участие в настоящата обществената поръчка. След извършеното 

сравняване на предложената цена с максимално допустимата прогнозна стойност, 

обявена от възложителя, комисията установи, че ценовото предложение на участника 

съответства на изискванията на възложителя.  

 

С оглед на констатираното, комисията допуска участника “НСК София” ЕООД до 

оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената документация. 

 

/1/ Оферта, подадена от Участник №3 „ТЕРМИКС ЕС” ООД 

 

Комисията установи, че пликът съдържа Образец № 3 (Ценово предложение), 

Количествено стойностна сметка и Анализ на единичните цени. Всички документи са 

подписани и подпечатани.  Комисията констатира, че ценовото предложение на 

участника е представено по Образец  № 3  /Ценово предложение/ и са оферирани всички 

СМР, съгласно КСС на поръчката. Комисията пристъпи към проверка за съответствие на 

съдържанието на ценовото предложение с изискванията на възложителя, разписани в 
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документацията за участие в настоящата обществената поръчка. След извършеното 

сравняване на предложената цена с максимално допустимата прогнозна стойност, 

обявена от възложителя, комисията установи, че ценовото предложение на участника 

съответства на изискванията на възложителя.  

 

С оглед на констатирано, комисията допуска участника „ТЕРМИКС ЕС” ООД до 

оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената документация. 

 

/3/ Оферта, подадена от Участник №9 СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ” 

 

Комисията установи, че пликът съдържа Образец № 3 (Ценово предложение), 

Количествено стойностна сметка и Анализ на единичните цени. Всички документи са 

подписани и подпечатани.  Комисията констатира, че ценовото предложение на 

участника е представено по Образец  № 3  /Ценово предложение/ и са оферирани всички 

СМР, съгласно КСС на поръчката. Комисията пристъпи към проверка за съответствие на 

съдържанието на ценовото предложение с изискванията на възложителя, разписани в 

документацията за участие в настоящата обществената поръчка. След извършеното 

сравняване на предложената цена с максимално допустимата прогнозна стойност, 

обявена от възложителя, комисията установи, че ценовото предложение на участника 

съответства на изискванията на възложителя. 

 

С оглед на констатирано, комисията допуска участника СДРУЖЕНИЕ “СТРАТИЕВИ” 

до оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената документация. 

 

 

Комисията направи проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) за 

предложенията в Плик № 3 на участниците и установи, че няма ценово предложение на 

участник, което е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на 

ценовите предложения на останалите участници. 

 

След това комисията премина към оценка и класиране на представените, от допуснатите 

участници оферти, съобразно предварително обявения критерий: „най-ниска цена“. 

 

Участникът, чието ценово предложение („обща цена за изпълнение на поръчката“) е най-

ниско се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред. 

 

 

От представените ценови предложения, комисията класира участниците в низходящ ред, 

съобразно степента на съответствие на офертата с предварително обявените от 

възложителя условия, както следва: 

 

 

На ПЪРВО МЯСТО се класира участникът – „НСК София” ЕООД с предложена 

цена 265 449,24 лева без ДДС. 

На ВТОРО МЯСТО се класира участникът – „ТЕРМИКС ЕС” ООД с предложена 

цена 284 413,94 лева без ДДС.. 

На ТРЕТО МЯСТО се класира участникът – СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ” с 

предложена цена 305 599,85 лева без ДДС. 
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С извършеното класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 

оценяване, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за извършване на 

обществена поръчка с предмет: „Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на 

сградата на ИОМТ” с КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО участник – „НСК София” 

ЕООД. 
 

Настоящият Протокол № 3, ведно с Протоколи № 1 и № 2, представляват цялостния и 

окончателен Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, 

подали оферти за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП (отм.) за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Топлинно изолиране и съпътстващи 

мерки на сградата на ИОМТ” 

 

Протоколът е съставен съгласно чл. 72 от ЗОП (отм.).   

 

Настоящият протокол е съставен и подписан  в един екземпляр. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените 

от участниците оферти.  

 

Настоящият протокол е изготвен въз основа на заседания, проведени от комисията 

на 17.06.2016 г. и 23.06.2016 г.  

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

23.06.2016 г., както следва: 

 

Комисия, назначена със Заповед № РД-15-231/26.05.2016 г.   
 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

доц. д-р Виолета Димитрова Маджарова  Подпис: по чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

Кирил Славейков Илков    Подпис: по чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

Бисерка Стефанова Иванчева-Калева  Подпис: по чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

Симеон Маринов     Подпис: по чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

инж. Михаил Денков    Подпис: по чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

инж. Паулина Бориславово Влаева  Подпис: по чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

арх. Татяна Борисова Даскалова   Подпис: по чл.2 от ЗЗЛД 

 

 


