
        О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 
 Днес, 19.06.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-269/29.05.2017 година 

на Кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 

от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и във връзка с обявена обществена поръчка 

по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-7 от 

10.05.2017г., с ID 9064499, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, 

ал. 1 от закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор“ в 

две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и 

благоустрояване на градски парк в град Ботевград,  Етап 1 – Представителна – 

площадна зона в северната част на парка“ и Обособена позиция №2: Упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт 

на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“  и с оглед 

избор на изпълнител, в състав: 

Н   А   З  Н  А Ч  А  В  А  М: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
       1. Таня Накова – гл. експерт „ОП, Т и К“ 

       2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №2 от 05.06.2017г., относно съответствието им с изискванията поставени от 

Възложителя. 

Протокол №2 от 05.06.2017г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1.“Булстрой контрол инженеринг“ АД – вх.№5300-576(1)/12.06.2017г. 

2.  „Екип 123“ ЕООД - вх.№5300-576(2)/14.06.2017г. 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване. 

 

1. “Булстрой контрол инженеринг“ АД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката и комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото 

предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

2.  „Екип 123“ ЕООД 

► За обособена позиция №1 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил изисканите документи, заедно с 

доказателства към тях. От декларираните изпълнени дейности в Образец №6 не е посочил 

дейности с предмет и обем идентични с тези на поръчката.  С оглед на което участникът не 

отговаря на заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към 



  

нея, за изпълнение на поръчката и комисията предлага същия да не бъде допуснат до 

разглеждане на Техническото предложение по обособена позиция №1. 

  

► За обособена позиция №2 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката и комисията предлага същия да бъде допуснат до разглеждане на Техническото 

предложение по обособена позиция №2. 

 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка, по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „БСК инжинеринг” АД 

► За обособена позиция №1 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №10.1, съгласно утвърдения образец и 

изискванията на Възложителя.  Участникът детайлно и изчерпателно е описал задълженията 

си при изпълнение на обществената поръчка. От описаното е видно, че при реализацията ще 

бъдат спазени всички нормативни изисквания. 

Срок на валидност на офертата 240 дни от крайния срок за получаване на оферти.  

 

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и предлага 

същия да се допусне до класиране по обособена позиция №1.     

 

► За обособена позиция №2 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №10.2, съгласно утвърдения образец и 

изискванията на Възложителя.  Участникът детайлно и изчерпателно е описал задълженията 

си при изпълнение на обществената поръчка. От описаното е видно, че при реализацията ще 

бъдат спазени всички нормативни изисквания. 

Срок на валидност на офертата 240 дни от крайния срок за получаване на оферти.  

 

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и предлага 

същия да се допусне до класиране по обособена позиция №2.     

 

 

2. „Институт за управление на програми и проекти” ООД  
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №10.2, съгласно утвърдения образец и 

изискванията на Възложителя.   

Срок на валидност на офертата 100 дни от крайния срок за получаване на оферти.  

 

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и предлага 

същия да се допусне до класиране по обособена позиция №2.     

 

3. „Екип 123“ ЕООД 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №10.2, съгласно утвърдения образец и 

изискванията на Възложителя.   

Срок на валидност на офертата 100 дни от крайния срок за получаване на оферти.  



  

 

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и предлага 

същия да се допусне до класиране по обособена позиция №2.     

 

4. „Г И Д – Г Консулт“ ЕООД 
След разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участникът е 

представил Техническо предложение – образец №10.1, съгласно утвърдения образец и 

изискванията на Възложителя.   

Срок на валидност на офертата 90 дни от крайния срок за получаване на оферти.  

 

С оглед на описаното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и предлага 

същия да се допусне до класиране по обособена позиция №1.     

 

След извършване на гореописаните действия, комисията направи преценка по чл.72, 

ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение по обособена позиция №2, което е с повече от 20 на 

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

допуснати до класиране по същата обособена позиция, но не  установи такова. 

 

В съответствие с избрания от Възложителя критерий за възлагане на настоящата 

обществена поръчка и след извършеното от комисията, същата: 

 

І. Не допуска до класиране участник „Екип 123” ЕООД и предлага същият за 

отстраняване по обособена позиция №1. 

 

ІІ. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1 

     На І-во място: „Г И Д – Г Консулт“ ЕООД 

     На II – ро място: „БСК инжинеринг” АД 

 

► За обособена позиция №2 

     На І-во място: „БСК инжинеринг” АД 

     На II – ро място: „Институт за управление на програми и проекти” ООД 

     На III – то място: „Екип 123” ЕООД 

 

ІІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място по 

съответната обособена позиция.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          /П/*          /инж. Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                       /П/           /Таня Накова/ 

 

2.                       /П/           /Генка Енева/ 

 

Настоящият протокол се състави на 19.06.2017г. в 17:00ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

   УТВЪРДИЛ:  /П/ 

   ЗАМ. К М Е Т: /Борис Борисов/ 

   упълномощен  със Заповед №ОА-1/03.01.2017г. 

 

   дата: 20.06.2017г. 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни. 


