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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 

Днес, 03.10.2017г., комисия назначена със Заповед №ОА-506/03.10.2017г. на Зам. 

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

процедура на договаряне без обявление, открита с Решение №ОП-27/20.06.2017г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

инвестиционно проектиране за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална 

спортна зала „Арена Ботевград” гр. Ботевград и упражняване на авторски надзор по време 

на изпълнение на строително-монтажните работи“, преписка №00257-2017-0015 в РОП, в 

състав:  

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Иван Гавалюгов-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
        1. арх. Георги Джотолов – гл. архитект на община Ботевград 

                              2. Златко Острев – нач. отдел „ТСУ“ в община Ботевград 

                              3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

      4. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“         

                               

Резервни членове:  

1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт  

2. инж. Стоил Атанасов – нач. отдел „ИКС“ в община Ботевград 

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

 

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

проведе жребий съгласно чл.67 от ППЗОП за определяне поредността на преговорите с 

участниците в гореописаната процедура без предварително обявление и да проведе 

преговори с поканените участници  с оглед избор на изпълнител в обществената поръчка. 

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно поканата за участие от 

20.06.2017г. и поканата за удължаване на срока за участие в процедурата от 18.09.2017г. са 

постъпили три оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. След 

получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията присъстваха: 

-Мариана Цветкова -  представител на „М-Синтез” ЕООД 

-Веселина Георгиева - представител на „М-Синтез” ЕООД 

-Петя Колева - представител на „М-Синтез” ЕООД 

- Весела Йорданова Маркова 

Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. Весела Йорданова Маркова, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа” №4а - 

вх. №ОП-27-1/29.09.2017г. – 16:40ч. 

2. „М-Синтез” ЕООД, гр. София, ул. „Миджур” № 13, ет. 1, ап. 1 - вх. №ОП-27-

2/02.10.2017г. -12:00ч. 

3. „Амфион” ЕООД, в гр. София, п.к. 1421, ж.к. „Южен парк”, ул. „Славище”, бл. 1, 

партер – вх. №ОП-27-3/02.2017г. – 14:10ч. 
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           Комисията взе решение да пристъпи към определяне поредността на преговорите с 

участниците в процедурата чрез жребий. 

 

Правила за провеждане на жребия:  

• Комисията предварително подготвя 3 (три) отделни непрозрачни плика. Във всеки от 

пликовете се поставя сгънат лист с изписани арабски цифри от 1 до 3. Пликовете се 

разбъркват. Участникът, който изтегли плик, съдържащ № 1 ще бъде първи при провеждане 

на преговорите; участникът, който изтегли плик, съдържащ № 2 ще бъде втори при 

провеждане на преговорите и участникът, който изтегли плик, съдържащ № 3 ще бъде трети 

при провеждане на преговорите.  

• По реда на представяне на офертите, присъстващ представител на участник изтегля плик.  

• В случай, че няма представител на участник, член от комисията изтегля плик. 

 

Участниците възприеха ясно и непротиворечиво условията и се пристъпи към теглене на 

жребий.  

Резултатът от проведения жребий е както следва: 

 

№ Участник 

1. „М-Синтез” ЕООД 

2. „Амфион” ЕООД 

3. Весела Йорданова Маркова 

 

Участниците не направиха възражения по проведения жребий. 

 

След извършване на описаните по-горе действия комисията пристъпи към отваряне на 

подадените оферти по реда на изтегления жребий и оповестяване тяхното съдържание, както 

следва: 

 

1. „М-Синтез” ЕООД 

Подадената оферта на поканения участник е в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за 

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Офертата на участника съдържа: 

- ЕЕДОП, техническо предложение, 3 броя чертежи, ценово предложение и опис на 

представените документи. 

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията покани един от присъстващите 

представители на друг участник също да подпише Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, но същия отказа. 

 

2. „Амфион ” ЕООД 

Подадената оферта на поканения участник е в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за 

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Офертата на участника съдържа: 

- ЕЕДОП-и, техническо предложение, 7 броя табла, ценово предложение и опис на 

представените документи. 

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията покани един от присъстващите 

представители на друг участник също да подпише Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите отказаха. 
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3. Весела Йорданова Маркова 

Подадената оферта на поканения участник е в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за 

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Офертата на участника съдържа: 

- Заявление, ЕЕДОП, техническо предложение, ценово предложение и опис на представените 

документи. 

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията покани един от присъстващите 

представители на друг участник също да подпише Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

 След извършването на жребия, отварянето на подадените оферти и оповестяване на 

тяхното съдържание, в 10:40 часа приключи публичната част от заседанието на комисията, 

като представителите на участниците удостовериха с подписите си, че нямат възражения по 

проведения жребий и извършените до момента действия от работата на комисията, както 

следва: 

 

За „М-Синтез” ЕООД:  /П/*         /Мариана Цветкова/ 

За Весела Йорданова Маркова: : /П/  /Весела Йорданова Маркова/ 

 

 След отваряне на подадените оферти по реда на изтегления жребий и оповестяване 

тяхното съдържание, комисията реши да продължи на закрито заседание работата си по 

разглеждане на документите за съответствие с изискванията за личното състояние, поставени 

от възложителя.  

Комисията уведоми присъстващите, че ще продължи своята работа на открито заседание в 

11:30 часа, след което същите напуснаха залата. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  /П/                       / Иван Гавалюгов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.               /П/                      / арх. Георги Джотолов / 

 

           2.               /П/                     / Златко Острев / 

 

         3.               /П/                     / Мария Христова / 

 

           4.                /П/                    / Таня Накова / 
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 В  10:45 часа комисията продължи своята работа на закрито заседание за проверка на 

редовността на приложените документите и надлежното им представяне, с оглед 

установяване съответствието с изискванията към личното състояние, поставени от 

възложителя. 

Комисията разгледа офертите по реда на изтегления жребий, както следва: 

 

 1. „М-Синтез” ЕООД - Комисията пристъпи към проверка на редовността на 

приложените документите и надлежното им представяне, с оглед проверка за съответствието 

с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя и установи следното в 

представения ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – не са идентифицирани действителните собственици на 

икономическия оператор по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 

ППЗМИП. Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в 

ЕЕДОП. Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца и не е посочил името на лицето подписало 

ЕЕДОП. 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 2. „Амфион” ЕООД - Комисията пристъпи към проверка на редовността на 

приложените документите и надлежното им представяне, с оглед проверка за съответствието 

с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя и установи следното в 

представения ЕЕДОП: 

- ЕЕДОП не е представен от участника в пълен обем и съдържание, съгласно 

приложения към документацията образец №1, (липсват части от Част I и Част II) поради 

което комисията не може да установи дали отговарят на изискванията към личното 

състояние, поставени от възложителя. 

- в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, е посочен отговор 

„ДА“. В тази връзка в офертата на участника има представени седем ЕЕДОП-и на други 

субекти – физически лица. Комисията взе решение да не разглежда представените седем 

броя ЕЕДОП-и и информацията в тях няма да бъде вземана предвид, тъй като Възложителя 

не е поставил изискване за критерии за подбор. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 3. Весела Йорданова Маркова - Комисията пристъпи към проверка на редовността 

на приложените документите и надлежното им представяне, с оглед проверка за 

съответствието с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя и установи 

следното в представения ЕЕДОП: 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца и не е посочил името на лицето подписало 

ЕЕДОП. 
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С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

Във връзка с установеното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат право 

да заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят 

изискванията на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

 След разглеждане на документите за съответствие с изискванията за личното 

състояние, поставени от възложителя и с оглед на установените непълноти на информацията, 

комисията взе решение да не продължи своята работа в открито заседание за провеждане 

на преговори с поканените участници, а да даде възможност на същите да отстранят 

констатираната липса на информация, съгласно дадените по-горе указания. 

  

 След извършване на гореописаните действия на 03.10.2017г. 11:30ч. комисията 

приключи своята работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след 

изтичане на срока за представяне на допълнително изисканите документи, за което 

допуснатите участници ще бъдат надлежно уведомени.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  /П/                       / Иван Гавалюгов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.               /П/                      / арх. Георги Джотолов / 

 

           2.               /П/                     / Златко Острев / 

 

         3.               /П/                     / Мария Христова / 

 

           4.                /П/                    / Таня Накова / 

 

 

 
 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни 
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