
 

 

 

Утвърдил: .................................. 

д-р К. Ябълкаров 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 
 

 

Днес 10.11.2014год. (десети ноември две хиляди и четиринадесета година) 

от 10:30 часа се проведе второ заседание на Комисията, назначена със Заповед № 

360/07.11.2014г. на Директора ПГВМ „Иван П. Павлов” – Стара Загора – д-р К. 

Ябълкаров на основание чл.101г от ЗОП  във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за 

обществените поръчки с цел да се осъществи избор на изпълнител за обществена 

поръчка с предмет „строително ремонтни дейности за нуждите на проект 

«Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ «Иван П. 

Павлов» - Стара Загора – основа за подготовка на висококвалифицирани 

ветеринарни техници и лаборанти» - оборудване и обзавеждане от Националната 

програма «Модернизация на професионалното образование» за 2014 година по 

обособени позиции. 

 

 Комисията се събра в състав:  

 

1.  адв.Христо Панайотов – председател 

2. г-жа Юлия Колибарова – член  

3. г-жа Мариана Цонева – член 

4. инж. Станка Димитрова – член  

5. г-жа Марийка Кавакова – член  

 

Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от 

ЗОП.  

Председателят на комисията докладва, че са постъпили 3 (три) броя оферти.  

 

І. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на 

постъпването им. 

    

1. Отвори се пликът с оферта с вх.№2794/06.11.2014год., постъпила в 9,03ч.,  

на фирма "КИК" ООД, гр. Стара Загора  

В големия плик се намери: набор изискуеми документи и запечатан 

непрозрачен плик с Ценово предложение за обособени позици № 4 и 7. Пликът с 

Ценовото предложение беше подписано от трима членове на комисията. Комисията 

пристъпи към проверка на представените документи. Комисията установи, че са 



представени всички изискуеми документи, както и че техническото предложение 

на кандидата отговаря на изискванията на Възложителя. Предвид на това 

Комисията допуска кандидата до по – нататъшно участие. 

2. Отвори се пликът с оферта с вх.№2802/06.11.2014год., постъпила в 

12,15ч.,  на фирма "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен  

В големия плик се намери: набор изискуеми документи и запечатан 

непрозрачен плик с Ценово предложение за обособени позици № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

Пликът с Ценовото предложение беше подписано от трима членове на комисията. 

Комисията пристъпи към проверка на представените документи. Комисията 

установи, че са представени всички изискуеми документи, както и че техническото 

предложение на кандидата отговаря на изискванията на Възложителя. Предвид на 

това Комисията допуска кандидата до по – нататъшно участие. 

3. Отвори се пликът с оферта с вх.№2822/07.11.2014год., постъпила в 

13,10ч.,  на фирма "Нийон 09"ООД, гр. Стара Загора  

В големия плик се намери: набор изискуеми документи и запечатан 

непрозрачен плик с Ценово предложение за обособени позици № 1. Пликът с 

Ценовото предложение беше подписано от трима членове на комисията. Комисията 

пристъпи към проверка на наличните документи. Комисията установи, че са 

представени всички изискуеми документи, както и че техническото предложение 

на кандидата отговаря на изискванията на Възложителя. Предвид на това 

Комисията допуска кандидата до по – нататъшно участие. 

 

ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници както следва:  

 

1. Отвори се плик „Ценова оферта” на фирма "КИК" ООД, гр. Стара Загора с 

оферта с вх.№2794/06.11.2014год., постъпила в 9,03ч. В него се намериха ценови 

оферти за обособени позиции №4,  и 7.  

 Трима членове от комисията подписаха ценовите оферти на участника и 

предложените цени се обявиха на присъстващите, които са както следва: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 1660,00 лв.    

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 1490,00 лв. 
 

2. Отвори се плик „Ценова оферта” на фирма "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

с оферта с вх.№2802/06.11.2014год., постъпила в 12,15ч. В него се намериха ценови 

оферти за обособени позиции №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.  

 Трима членове от комисията подписаха ценовите оферти на участника и 

предложените цени се обявиха на присъстващите, които са както следва: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 5515,20 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 661,12 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 392,60 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 1540,10 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 2632,40 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 7312,80 лв. 



ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 1312,20 лв. 

 

3. Отвори се плик „Ценова оферта” на фирма "Нийон 09"ООД, гр. Стара Загора с 

оферта с вх.№2822/07.11.2014год., постъпила в 13,10ч. В него се намериха ценови 

оферти за обособена позиция №1. Трима членове от комисията подписаха ценовите 

оферти на участника и предложените цени се обявиха на присъстващите, които са 

както следва: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 3722,90 лв. 
 

ІІІ. Комисията пристъпи към оценка по критерия К1 на приетите за оценка и 

класиране ценови оферти на кандидатите по обособени позиции. Изготвена бе 

сравнителна таблица за оценка и класиране на допуснатите участници по 

обособени позиции, както следва: 
 

Сравнителна таблица за 

обособена позиция № 1  

 

Предложена 

крайна цена в лв. 

без ДДС – K1    

"Проект Строй" 

ЕООД, гр. 

Шумен 5515,20 лв.    

"Нийон 09"ООД, 

гр. Стара Загора 3 722,90 лв.    

 
 
 

Сравнителна таблица за 

обособена позиция № 2  

 

Предложена 

крайна цена в лв. 

без ДДС – K1    

"Проект Строй" 

ЕООД, гр. 

Шумен 661,12 лв.    

 

 

Сравнителна таблица за 

обособена позиция № 3  

 

Предложена 

крайна цена в лв. 

без ДДС – K1    

"Проект Строй" 

ЕООД, гр. 

Шумен 392,60 лв.    



 

Сравнителна таблица за 

обособена позиция № 4  

 

Предложена 

крайна цена в лв. 

без ДДС – K1    

"КИК" ООД, гр. 

Стара Загора 1660,00 лв.    

"Проект Строй" 

ЕООД, гр. 

Шумен 1540,10 лв.    

 

 
 

Сравнителна таблица за 

обособена позиция № 5  

 

Предложена 

крайна цена в лв. 

без ДДС – K1    

"Проект Строй" 

ЕООД, гр. 

Шумен 2632,40 лв.    

 
 

 

Сравнителна таблица за 

обособена позиция № 6  

 

Предложена 

крайна цена в лв. 

без ДДС – K1    

"Проект Строй" 

ЕООД, гр. 

Шумен 7312,80 лв.    

 

 

Сравнителна таблица за 

обособена позиция № 7  

 

Предложена 

крайна цена в лв. 

без ДДС – K1    

"КИК" ООД, гр. 

Стара Загора 1490,00 лв.    

"Проект Строй" 

ЕООД, гр. 

Шумен 1312,20 лв.    



 

След сравняване на точките на на участниците се оформи и окончателното 

класиране, което е следното: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
  

     1- во място -   "Нийон 09"ООД, гр. Стара Загора 

  2 - ро място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 
 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 

  1- во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 
 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
  

1- во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 

1-  во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

2- ро място -  "КИК" ООД, гр. Стара Загора 
 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
  

1  - во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
  

     1- во място -   "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 
  

     1- во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен  

  2 - ро място -  "КИК" ООД, гр. Стара Загора 

 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за извършване 

на строително ремонтни дейности за нуждите на проект «Модерно професионално 

оборудване на клиничната база на ПГВМ «Иван П. Павлов» - Стара Загора – основа 

за подготовка на висококвалифицирани ветеринарни техници и лаборанти» - 

оборудване и обзавеждане от Националната програма «Модернизация на 

професионалното образование» за 2014 година по обособени позиции, с 

участниците, класирани на първо място, както следва: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - "Нийон 09"ООД, гр. Стара Загора  



ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 
 
 

Комисия:  

 

1.  адв.Христо Панайотов ....................../п/..................... 

 

2. г-жа Юлия Колибарова ..................../п/......................  

 

3. г-жа Мариана Цонева ........................./п/.................... 

 

4. инж. Станка Димитрова ....................../п/..................  

 

5. г-жа Марийка Кавакова ......................../п/.................  


