
П Р О Т О К О Л  №  4  
 

Днес, 24.02.2017г. в 09:00ч., в заседателна зала на „Комплексен онкологичен център 
– Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора, се проведе заседание на Комисия, назначена със 
Заповед № 23 от 18.01.2017г. на д-р Петьо Вълчев Чилингиров – Управител на „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „СМР на обект: Болнична аптека, клинична лаборатория и дневен 
стационар за „КОЦ – Стара Загора” ЕООД – преустройство на част от втори етаж на 
сграда с идентификатор 68850.502.497.84”, открита с Решение № 195 от 21.11.2016г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора, с 
идент. № 00731-2016-0009  в АОП.  

Назначената комисия е в състав: 
Председател: Вилиана Цонева - юрист  
и членове 

1.инж. Емилия Аладжова – Организатор стопанска дейност  в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора; 

2. инж. Ангел Стоманярски – началник отдел „Контрол по строителство” в Община 
Стара Загора; 

3.Валя Белчева – икономист, обществени поръчки в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора 

4. Тихомир Троев – електромонтьор в „Комплексен онкологичен център – Стара 
Загора” ЕООД гр.Стара Загора; 
Определени са резервни членове: 

1. Петя Александрова – Ръководител финансов отдел в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора; 

2.Яна Йорданова – счетоводител в „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” 
ЕООД гр.Стара Загора; 

3.Енчо Енчев – дърводелец в „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” 
ЕООД гр.Стара Загора; 
 
 На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията, поради което не 
се налага тяхното заместване от назначените резервни членове. 
 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, със съобщение, лицата по чл. 54, ал. 2 от 
ППЗОП са информирани за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови 
параметри“. Съобщението е изпратено до всички участници в процедурата. Съобщението е 
публикувано в главно меню „Профил на купувача“ в официалния сайт на „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора. 

Председателят на Комисията откри заседанието в 9.00 ч. Като представители на 
участниците се отзоваха следните лица: 

Деляна Кънчева Чотова – упълномощен представител на „Пирс-Д” ООД, 
гр.Пловдив. 

Радостина Ангелова Кръстева – упълномощен представител на „Цид Атлас” ООД 
гр.Пловдив. 

Злати Петров Маджаров, представител на „Маджарови”ООД, гр.Стара Загора. 
Сава Тончев Иванов – представител на „Зарастрой”ООД, гр.Стара Загора; 
Анна  Петрова Авджиева-Балабанова –управител на „А.П.П. Инженеринг” ООД 

гр.Стара Загора. 
На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, критерият за възлагане за определяне на 

икономически най – изгодната оферта в настоящата обществена поръчка е „Най-ниска 
цена”.  
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На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на плик 
„Предлагани ценови параметри“ на участниците, допуснати до този етап на обществената 
поръчка: 

1. Оферта с вх.№ 124 от 16.01.2017г., 14.10 ч. на „Билд Експерт М” ЕООД, 
гр.Хасково; 

 Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 
пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 
Разпечата се пликът и се оповести предложението на участника. Предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката е 194 984.56 лв. (Сто деветдесет и четири 
хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС. 

 
2.Оферта с вх.№130 от 17.01.2017г., 8.05 ч. на „Пирс-Д” ООД, гр.Пловдив; 
 Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 

пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 
Разпечата се пликът и се оповести предложението на участника. Предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката е 192 337.37 лв. (Сто деветдесет и две хиляди 
триста тридесет и седем лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС. 

 
3.Оферта с вх.№ 131 от 17.01.2017г., 8.10 ч. на Термикс ЕС”ООД, гр.Пазарджик; 
 Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 

пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 
Разпечата се пликът и се оповести предложението на участника. Предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката е 190 258.08 лв. (Сто и деветдесет хиляди 
двеста петдесет и осем лева и осем стотинки) без ДДС. 

 
4.Оферта с вх. № 141 от 17.01.2017г.,11.30 ч. на „Маджарови” ООД, гр.Стара 

Загора; 
Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 

пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 
Разпечата се пликът и се оповести предложението на участника. Предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката е 210 074.14 лв. (Двеста и десет хиляди 
седемдесет и четири лева и четиринадесет стотинки) без ДДС. 

 
5.Оферта с вх.№155 от 17.01.2017г., 13.40 ч. на „Теком” ООД, гр.Стара Загора; 
Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 

пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 
Разпечата се пликът и се оповести предложението на участника. Предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката е 215 912.85 лв. (Двеста и петнадесет хиляди 
деветстотин и дванадесет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС. 

 
6.Оферта с вх.№156 от 17.01.2017г., 14.14 ч. на „Зарастрой” ООД, гр.Стара 

Загора; 
 Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 

пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 
Разпечата се пликът и се оповести предложението на участника. Предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката е 209 985.33 лв. (Двеста и девет хиляди 
деветстотин осемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. 

 
7.Оферта с вх.№ 157 от 17.01.2017г., 14.30 ч. на „А.П.П. Инженеринг” ЕООД, 

гр.Стара Загора. 
 Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 

пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 
Разпечата се пликът и се оповести предложението на участника. Предложената от 
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участника цена за изпълнение на поръчката е 189 899.01 лв. (Сто осемдесет и девет хиляди 
осемстотин деветдесет и девет лева и една стотинки) без ДДС. 
 

 
С отваряне и изчитане на ценовите предложения приключи публичната част от 

заседанието на Комисията, като нейните членове продължиха своята работа при „закрити 
врата”. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците ценови 

предложения, при което направи следните констатации: 
1. Оферта с вх.№124 от 16.01.2017г., 14.10ч. на „Билд Експерт М” ЕООД, 

гр.Хасково; 
Комисията констатира, че представеното ценово предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надвишава посочения максимален разполагаем 
финансов ресурс, посочен в в т. II.2.4 от обявлението. 

Предвид горните констатации, Комисията ще оцени и класира представеното ценово 
предложение. 

 
2.Оферта с вх.№130 от 17.01.2017г., 8.05ч. на „Пирс-Д” ООД, гр.Пловдив; 
Комисията констатира, че представеното ценово предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надвишава посочения максимален разполагаем 
финансов ресурс, посочен в в т. II.2.4 от обявлението. 

Предвид горните констатации, Комисията ще оцени и класира представеното ценово 
предложение. 

 
3.Оферта с вх.№ 131 от 17.01.2017г., 8.10ч. на Термикс ЕС”ООД, гр.Пазарджик; 
Комисията констатира, че представеното ценово предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надвишава посочения максимален разполагаем 
финансов ресурс, посочен в в т. II.2.5 от обявлението. 

Предвид горните констатации, Комисията ще оцени и класира представеното ценово 
предложение. 

 
4.Оферта с вх. № 141 от 17.01.2017г.,11.30ч. на „Маджарови” ООД, гр.Стара 

Загора; 
Комисията констатира, че представеното ценово предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надвишава посочения максимален разполагаем 
финансов ресурс, посочен в в т. II.2.4 от обявлението. 

Предвид горните констатации, Комисията ще оцени и класира представеното ценово 
предложение. 

 
5.Оферта с вх.№155 от 17.01.2017г., 13.40ч. на „Теком” ООД, гр.Стара Загора; 
Комисията констатира, че представеното ценово предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надвишава посочения максимален разполагаем 
финансов ресурс, посочен в в т. II.2.4 от обявлението. 

Предвид горните констатации, Комисията ще оцени и класира представеното ценово 
предложение. 

 
6.Оферта с вх.№156 от 17.01.2017г., 14.14ч. на „Зарастрой” ООД, гр.Стара 

Загора; 
Комисията констатира, че представеното ценово предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надвишава посочения максимален разполагаем 
финансов ресурс, посочен в в т. II.2.4 от обявлението. 
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Предвид горните констатации, Комисията ще оцени и класира представеното ценово 
предложение. 

 
7.Оферта с вх.№ 157 от 17.01.2017г., 14.30ч. на „А.П.П. Инженеринг” ЕООД, 

гр.Стара Загора. 
Комисията констатира, че представеното ценово предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надвишава посочения максимален разполагаем 
финансов ресурс, посочен в в т. II.2.4 от обявлението. 

Предвид горните констатации, Комисията ще оцени и класира представеното ценово 
предложение. 

 
На основание чл.72 от ЗОП, комисията извърши проверка за наличие на необичайно 

благоприятни оферти, въз основа на която констатира, че нито едно от допуснатите до 
оценяване ценови предложения не e с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници, поради което не следва да бъдат 
изисквани писмени обосновки. 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на участниците, 
съобразно обявения от възложителя критерий „ Най-ниска цена”. 

Резултатите от извършеното оценяване са както следва: 
На първо място – Оферта с вх.№157 от 17.01.2017г., 14.30 ч. на „А.П.П. 

Инженеринг” ЕООД, гр.Стара Загора 
На второ място – Оферта с вх.№131 от 17.01.2017г., 8.10 ч. на Термикс ЕС”ООД, 

гр.Пазарджик 
На трето място –.Оферта с вх.№130 от 17.01.2017г., 8.05 ч. на „Пирс-Д” ООД, 

гр.Пловдив; 
На четвърто място – Оферта с вх.№124 от 16.01.2017г., 14.10 ч. на „Билд Експерт М” 

ЕООД, гр.Хасково; 
На пето място – Оферта с вх.№156 от 17.01.2017г., 14.14 ч. на „Зарастрой” ООД, 

гр.Стара Загора 
На шесто място – Оферта с вх. №141 от 17.01.2017г.,11.30 ч. на „Маджарови” ООД, 

гр.Стара Загора; 
На седмо място- Оферта с вх.№155 от 17.01.2017г., 13.40 ч. на „Теком” ООД, 

гр.Стара Загора; 
 
Като взе предвид резултатите от разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, на 

основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и при съобразяване с одобрения от Възложителя 
критерий за възлагане „Най – ниска цена”, Комисията единодушно прие следните 
РЕШЕНИЯ: 

1. ПРЕДЛАГА на Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” 
ЕООД  гр. Стара Загора следното КЛАСИРАНЕ на участниците, подали оферти за участие 
в обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: Болнична аптека, клинична 
лаборатория и дневен стационар за „КОЦ – Стара Загора” ЕООД – преустройство на 
част от втори етаж на сграда с идентификатор 68850.502.497.84”, открита с Решение 
№195 от 21.11.2016г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” 
ЕООД гр.Стара Загора, с идент. № 00731-2016-0009  в АОП, както следва: 

I-во място: Оферта с вх.№ 157 от 17.01.2017г., 14.30 ч. на „А.П.П. Инженеринг” 
ЕООД, гр.Стара Загора 

Предлагана цена - 189 899.01 лв. (Сто осемдесет и девет хиляди осемстотин 
деветдесет и девет лева и една стотинки) без ДДС; 

IІ-pо място: Оферта с вх.№ 131 от 17.01.2017г., 8.10 ч. на „Термикс ЕС”ООД, 
гр.Пазарджик 

 Предлагана цена -190 258.08 лв. (Сто и деветдесет хиляди двеста петдесет и осем 
лева и осем стотинки) без ДДС; 
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ІІI-то място: Оферта с вх.№130 от 17.01.2017г., 8.05 ч. на „Пирс-Д” ООД, 
гр.Пловдив; 

Предлагана цена -192 337.37 лв. (Сто деветдесет и две хиляди триста тридесет и 
седем лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС; 

IV-то място: Оферта с вх.№ 124 от 16.01.2017г., 14.10 ч. на „Билд Експерт М” 
ЕООД, гр.Хасково; 

Предлагана цена -194 984.56 лв. (Сто деветдесет и четири хиляди деветстотин 
осемдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС; 

V-то място: Оферта с вх.№156 от 17.01.2017г., 14.14 ч. на „Зарастрой” ООД, 
гр.Стара Загора 

Предлагана цена -209 985.33 лв. (Двеста и девет хиляди деветстотин осемдесет и пет 
лева и тридесет и три стотинки) без ДДС; 

VI-то място: Оферта с вх. № 141 от 17.01.2017г.,11.30 ч. на „Маджарови” ООД, 
гр.Стара Загора 

Предлагана цена -210 074.14 лв. (Двеста и десет хиляди седемдесет и четири лева и 
четиринадесет стотинки) без ДДС; 

VII-мо място: Оферта с вх.№155 от 17.01.2017г., 13.40 ч. на „Теком” ООД, гр.Стара 
Загора 

Предлагана цена -215 912.85 лв. (Двеста и петнадесет хиляди деветстотин и 
дванадесет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС. 

 
2. Комисията ПРЕДЛАГА на Управителя на „Комплексен онкологичен център – 

Стара Загора” ЕООД  гр. Стара Загора да сключи договор за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „СМР на обект: Болнична аптека, клинична лаборатория и дневен 
стационар за „КОЦ – Стара Загора” ЕООД – преустройство на част от втори етаж на 
сграда с идентификатор 68850.502.497.84”, открита с Решение № 195 от 21.11.2016г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора, с 
идент. № 00731-2016-0009  в АОП, с участника, класиран на първо място - Оферта с 
вх.№157 от 17.01.2017г., 14.30 ч. на „А.П.П. Инженеринг” ЕООД, гр.Стара Загора; 
Предлагана цена - 189 899.01 лв. (Сто осемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и 
девет лева и една стотинки) без ДДС. 

С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си в днешното 
заседание. 

 
Настоящият протокол е изготвен на 08.03.2017г. 
 
 
 

КОМИСИЯ 
Председател: /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
 
  (Вилиана Цонева ) 
 
Членове: 1. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  2. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
 
  (инж. Емилия Аладжова)   (инж. Ангел Стоманярски) 
 
 
  3. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  4. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

 
  (Тихомир Троев)      (Валя Белчева) 
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