
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ по две обособени позиции 
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П Р О Т О К О Л   №4 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-

монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на 
Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради“ по две обособени позиции, открита с Решение № РМЛ18-ДИ05-328 от 
18.12.2018г. на Възложителя 

 
 
Днес, 09.09.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 

Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1, се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-1/23.01.2019 г. на ВрИД Кмет на Район 
Младост, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-
монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“ и 
Обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, открита с Решение № РМЛ18-ДИ05-328 от 
18.12.2018 г. на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 
 
Председател:  инж. Снежана Вълкадинова – заместник - кмет на Район Младост – 

СО. 
 
Членове:       
 

1. Кристина Гергинова – Началник отдел „АИПО“ в администрацията на Район 
Младост; 

2. Христина Михайлова – Главен експерт „ИИБ“ в администрацията на Район 
Младост; 

3. инж. Мария Владимирова – Началник отдел „ИКС“ в администрацията на Район 
Младост; 

4. Албена Цанова – Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост; 

5. арх. Михаил Праматаров – външен експерт, с професионална квалификация 
„архитект“; 

6. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 

Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно открито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 
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На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 
второ, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, не присъстват представители на Участниците 
и/или упълномощени от тях лица. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП 
предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 
по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, също не присъстват/не изпращат 
представители на днешното заседание на Комисията. 

 

I. След установяване на гореописаните факти, Председателят на Комисията, след 
предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално закъснели представители на Участниците 
и/или средствата за масово осведомяване, откри заседанието в 9:15 часа припомняйки на 
членовете на Комисията следните факти и обстоятелства:  

 
1. Констатациите на настоящия помощен орган, отразени в Протокол №1 от 

23.01.2019 г. и Протокол №2 от 29.07.2019 г., относими към съответствието на 
Участниците, спрямо одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка 
условия към личното състояние и минималните изисквания за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 
технически и професионални способности, съответно и аналогично обективирани и в 
относимите текстове от Указанията за участие в процедурата, като изтъкна мотивите на 
Комисията, обосновали решенията ѝ по отношение допустимостта на всеки отделен 
Участник, съобразно покриването от негова страна на одобрените и влезли в сила критерии 
за подбор и допустимост. 

 
2. Констатациите на Комисията, досежно съответствието, респ. несъответствието на 

отделните, допуснати до преглед и оценка Технически предложения, направени от 
отделните Участници, установените факти и анализа на които предложения са обсъдени в 
Протокол №3 от 09.08.2019 г. 

 
3. Предвид обстоятелството, че критерият за оценка на офертите, утвърден от 

Възложителя за целите на настоящето възлагане е „най-ниска цена“, изискването на  чл. 57, 
ал. 3, изр. трето, предл. първо от ППЗОП е неотносимо, по причина на това, че 
Техническите предложения (Предложения за изпълнение на поръчката) на допуснатите 
Участници в процедурата са анализирани и преценени по същество от Комисията, досежно 
тяхното съответствие с техническите и технологичени изисквания към изпълнението, но не 
са били обект на оценка. 

 
II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на 
допуснатите Участници, по реда на тяхното постъпване, в резултат на което установи 
следното: 

 
II.1. Предлагани ценови параметри от „КИЛТЕКС“ ЕООД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 
№8) – на хартиен и електронен носител.  

 

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от „Килтекс“ ЕООД 
обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането, 
чийто размер възлиза на: 



3 
 

 - 215 824,42 лв. (двеста и петнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири 
лева и четиридесет и две стотинки), без вкл. ДДС,  

или 

 - 258 989,30 лв. (двеста петдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет 
лева и тридесет стотинки), с вкл. ДДС. 

 

Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 
показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №8), както и попълнена, 
подписана и подпечатана количествено-стойностна сметка – по обр. №8б. 

 

След обявяването на стойностните размери на Ценовото предложение, съдържащо се 
в офертата на този от допуснатите Участници и независимо от обстоятелството, че в 
разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не се вменява задължение за членовете на 
Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите, 
настоящият помощен орган прие единодушно решение, съобразно което, с цел спазване 
принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност – 
да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 
Комисията подписаха обсъжданото Ценово предложение. 

 
II.2. Предлагани ценови параметри от „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (по 
обр. №8). 

Към представеното в хартиен вид предложение е приложен и електронен носител на 
същата информация.  

 

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от този от 
допуснатите Участници обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящето възлагане, чийто размер е: 

 - 221 448,27 лв. (двеста двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и 
осем лева и двадесет и седем стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 265 737,92 лв. (двеста шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и седем 
лева и деветдесет и две стотинки), с вкл. ДДС. 

 

Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 
показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №8), както и попълнена, 
подписана и подпечатана количествено-стойностна сметка – по обр. №8б. 

След обявяването на стойностните размери на Ценовото предложение, съдържащо се 
в офертата на втория от допуснатите Участници и независимо от обстоятелството, че 
разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не вменява задължение за членовете на Комисията 
да подписват предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите, спазвайки 
приетото от настоящия помощен орган Решение да приложи по аналогия разпоредбата на 
чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди 
всичко този на публичност и прозрачност), трима от членовете на Комисията подписаха 
обсъжданото Ценово предложение.  

  

III. След приключване на гореописаните действия на Комисията, Председателят ѝ 
закри публичното заседание. 
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Комисията продължи работа при закрити врати, пристъпвайки към класиране на 
разгледаните и допуснати оферти на Участниците по обособена позиция №2 на настоящата 
обществена поръчка, в съответствие с възприетия от Възложителя критерий за възлагане – 
„най-ниска цена“, получавайки следните резултати: 

 
ПЪРВО МЯСТО: „КИЛТЕКС“ ЕООД, с предлагана цена в размер на 215 824,42 лв., 

без вкл. ДДС. 
 
ВТОРО МЯСТО: „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, с предлагана цена, в размер на 221 448,27 

лв., без вкл. ДДС. 
 
 IV. Предвид посочените резултати, получени при прилагането на одобрения 

критерий за възлагане „най-ниска цена“, Комисията предлага на Възложителя да сключи 
договор за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането по обособена 
позиция №2 на процедурата, имаща за предмет: „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, с класираният на 
първо място Участник, а именно: „КИЛТЕКС“ ЕООД. 

 
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията без възражения и 

особени мнения. 

 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: инж. Снежана Вълкадинова - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
 
1. Кристина Гергинова - ......................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
2. Христина Михайлова – ...............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
3. инж. Мария Владимирова – ..............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
4. Албена Цанова – ........................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
5. Михаил Праматаров - .....................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
6. Мария Недялкова – ................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


