
 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3.3. 

                                                           по чл.67, ал.2 ППЗОП 

Днес, 03.11.2017г., 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:  

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“ 

 

в 10:30 часа в сградата на общинска администрация Ботевград на основание чл. 67, ал. 2 от 

ППЗОП пристъпи към провеждане на преговори с третия участник  

Весела Йорданова Маркова-Иванова, съгласно проведения жребий и с оглед избор на 

изпълнител в обществената поръчка, като се придържа точно към първоначално 

определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. На заседанието на 

комисията присъства единствено участика, който е поканен за провеждане на преговори, а 

именно Весела Йорданова Маркова-Иванова. 

 Председателят запозна комисията с Техническото и ценовото предложение на участника. 

 

I.Техническо предложение 
В Техническото предложение – Образец №2 участникът е декларирал: 

-срок на валидност на офертата – 365 (триста шестдесет и пет дни) дни от крайния срок за 

получаване на офертите. 

-срок за изпълнение на инвестиционното проектиране – 80 (осемдесет) дни, считано от 

датата на подписване на Договора. 

Техническото предложение на участника съдържа предложение за функционални и 

технически подобрения в идейния проект, съгласно изискванията на Възложителя.  

 

Комисията попита участника желае ли да направи промени в техническото си предложение, 

при което представителят на участника заяви че няма да го променя/подобрява, а 

потвърждава техническо си предложение и то не подлежи на промяна. 

 

 II.Ценово предложение 

Комисията отвори запечатания непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на участника. В Ценовото си предложение участникът е предложил следното: 

-Общата цена за изпълнение е в размер на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева без ДДС 

или 204 000 (двеста и четири хиляди)  лева с вкл. ДДС, която включва: 



1) Инвестиционно проектиране – в размер на 158 000 (сто петдесет и осем хиляди)  лева без 

ДДС или 189 600 (сто осемдесет и девет хиляди и шестотин)  лева с вкл. ДДС и  

2) Авторски надзор – в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС или 14 400 

(четиринадесет хиляди и четиристотин)  лева с вкл. ДДС. 
 

Участникът е декларирал, че желае да получи плащането по схема без авансово плащане. 

 

Комисията разгледа ценовото предложение на участника и установи, че сумите в същото, 

са в рамките на максимално предвидения финансов ресурс и отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

 

На отправен въпрос от страна на комисията, дали участникът би подобрил чрез намаляване 

предлаганата от него цена за инвестиционно проектиране и/или авторски надзор и обща 

цена, същият отговори, че потвърждава представеното си ценово предложение и то не 

подлежи на промяна. 

 

Участникът изрази съгласие с всички условия отразени в поканата и приложенията към нея, 

заяви, че е съгласен с всички текстове в проекта на договор и не направи нови предложения.  

 

Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, направените 

предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното договаряне.  

Комисията не оповестява постигнатите договорености с участника пред останалите 

участници. 

 

Настоящият протокол е приключен на 03.11.2017 г. в 10:35 часа. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/*                   / Иван Гавалюгов /  

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

 

           2.               /П/                   / инж. Златко Острев / 

 

         3.               /П/                    / Мария Христова / 

 

           4.               /П/                   / Таня Накова / 

            

 

За участник Весела Йорданова Маркова-Иванова: /П/             

   

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

данни 

 
 


