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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

ЗАМ. - КМЕТ:      /П/* 

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018 г./ 

 

дата: 31.08.2018 г. 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-313/05.07.2018г. на Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-10/25.05.2018г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, 

строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23” с административен адрес: гр. 

Ботевград, ул. „Славейков” № 21 и № 23“, комисия в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

3. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

4. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

Резервни членове:  

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

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

3. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

  

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили пет оферти,  а именно: 

1. „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Христо Огнянов“ 

№2 с вх.№ ОП-10-1/04.07.2018г. - 10:20ч. 

2. „ТЕА-СТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. “Николай Хайтов“ №12, офис 

№8 с вх. №ОП-10-2/04.07.2018г. - 10:50ч. 

3. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Сапарева баня, п.к.2650, ул. 

„Незабравка“ №6 с вх.№ОП-10-3/04.07.2018г. – 14:00ч. 

4.   „КИЛТЕКС“ ЕООД, с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров“ №1 с вх. 

№ОП-10-4/04.07.2018г. 15:05ч. 

         5.  „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к.1836, бул. „Владимир 

Вазов“ №90, вх.А, ет.2, ап.4 с вх.№ОП-10-5/04.07.2018г. – 15:40ч. 

 

Комисията е заседавала в периода от 05.07.2018 г. до 21.08.2018г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 05.07.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 
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 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха 

отворени и оповестени по реда на постъпването им, след което бе подписан плик „Предлагани 

ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. Техническите предложения на 

участниците бяха подписани на всяка страница от трима от членовете на комисията.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 18.07.2018г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

1. За участник „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД 
 В Приложение № 1 – Опис на представените документи и в Приложение № 3 – Декларация 

за актуалност на данните в публикуван Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) липсва подпис на представителя на участника. 

 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. В представения ЕЕДОП 

относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, комисията установи следното: 
- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва 

да декларира обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на 

специфичните национални основания за изключване, предвидени в българското законодателство, 

както и да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност участникът е декларирал наличие на 

Удостоверение и талон № I-TV 018362 за вписване в ЦПРС – за първа група строежи, от втора до 

пета категория, издадено от Камарата на строителите в България, но не е посочил срок на 

валидност. Комисията извърши проверка в Централен професионален регистър на строителя - 

http://register.ksb.bg/ и установи, че участникът покрива този критерий за подбор на Възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние  

участникът е декларирал наличие на застрахователна полица за риск „Професионална 

отговорност“, но не е посочил срока на валидност и за коя от дейностите (проектиране или 

строителство) е същата. С оглед на това констатирано обстоятелство за комисията не става 

ясно дали участникът покрива този критерий за подбор на Възложителя.  
 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности в 

полето За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е описал 

информация, различна от изискуемата съгласно документацията. Информацията, която 

участникът е следвало да декларира в това поле във връзка с изискването за изпълнени услуги с 

предмет, идентичен или сходен с тези в обществената поръчка, е посочена в предходното поле – 

За поръчки за доставки – извършени доставки от конкретния вид. С оглед на това – комисията 

приема, че участникът покрива този критерий за подбор на Възложителя. 

 

 

 

 

http://register.ksb.bg/
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Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 18.07.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

2. За участник „ТЕА-СТ“ ЕООД 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП (1 бр. от „ТЕА-СТ“ ЕООД и 1 бр. от 

„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД), които са подписани с квалифициран електронен 

подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в 

електронен вид и не позволяват редактиране на съдържанието. В представените ЕЕДОП-и 

относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, комисията установи следното: 

 ► за „ТЕА-СТ“ ЕООД: 

- 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…“, участникът е посочил 

отговор „ДА“ и е пояснил, в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т.10), че възнамерява да възложи 5 % от изпълнението на 

поръчката – изготвяне на работни проекти и авторски надзор – на „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД. Същият се явява подизпълнител и има представен 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания 

за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва 

да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира 

обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните 

национални основания за изключване, предвидени в българското законодателство. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т.5) 

участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност на участниците 

в проектирането и строителството“, но е посочил срок на валидност на същата - 22.04.2018год. 

и не става ясно за коя от дейностите е застраховката. Комисията установи, че декларираните 

от участника номер на застрахователна полица, сума и срок на валидност на застраховката не 

съответстват на приложеното към офертата копие от застрахователна полица. Въпреки това 

видно от същото комисията установи и приема, че участникът покрива този критерий за 

подбор на Възложителя. 

  

 ► за „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД: 

- 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. При попълване на Раздел Г, част 

III, участникът следва да декларира обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на специфичните национални основания за изключване, предвидени в 

българското законодателство. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т.5) 

участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност на участниците 

в проектирането и строителството“, но не е ясно за коя от дейностите е  същата. Копие на 
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застрахователната полица е приложено в офертата, видно от коeто се покриват критериите за 

подбор. 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 18.07.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. За участник „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД 

Участникът не е представил цифрово подписан ЕЕДОП на електронен носител. В 

Приложение № 1 – Списък на представените документи, участникът е посочил, че представя 

ЕЕДОП – „в оригинал – 1 бр. на хартиен носител“. 

Съгласно чл.67, ал. 4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 18.07.2018г. да представи нов - цифрово подписан ЕЕДОП, на електронен носител. 

 

4. За участник „КИЛТЕКС“ ЕООД 

Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП (1 бр. от „Килтекс“ ЕООД и 1 бр. от „ВИВА 

ПРОЕКТ“ ЕООД), които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен вид и не 

позволяват редактиране на съдържанието. В представените ЕЕДОП-и относно съответствието 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

комисията установи следното: 

► за „Килтекс“ ЕООД: 

- 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…“, участникът е посочил 

отговор „ДА“ и е пояснил, в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т.10), че възнамерява да възложи 3,41 % от цялостното 

изпълнение на поръчката – изготвяне на работен инвестиционен проект и авторски надзор - на 

„ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД. Същият се явява подизпълнител и има представен 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“ и е декларирал 

обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на тези основания, 

но не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за 

действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните 

собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. 

 

► за „ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД: 

- 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“ и е декларирал 

обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на тези основания, 

но не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за 

действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните 

собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. 
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Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 18.07.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

5. За участник „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. В представения ЕЕДОП 

относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, комисията установи следното: 
- 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания 

за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва 

да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира 

обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните 

национални основания за изключване, предвидени в българското законодателство. 

- в част VI Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 18.07.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. Протокол №3 от 06.08.2018г. от закрито заседание на комисията, която отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол №2 от 18.07.2018г. 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок. 

 След отваряне на опаковката с допълнително представените документи на участник 

„МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, комисията установи, че участникът е представил диск, чието 

съдържание не може да бъде установено, тъй като е с нарушена цялост (счупен), също и 

коригиран ЕЕДОП на хартиен носител, подписан от  задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  с 

декларации към него, съобразно констатираното несъответствие посочено в Протокол №2 от 

18.07.2018г. Тъй като комисията бе в невъзможност да разгледа документите в електронния 

носител, за да установи съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, прие и разгледа тези представени на хартия. С оглед на извършеното комисията 

предлага на Възложителя, участниците да бъдат допуснати до по-нататъшно участие в 

процедурата.  

 
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, и определяне на оценките по показатели П1 - 

„Професионална  компетентност  на  персонала,  отговорен  за  проектирането и авторския 

надзор, и неговата организация”, П2 - „Измерител на качество, вкл. технически параметри, 

естетически и  функционални  характеристики,  достъпност,  предназначение  за  всички 

потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ и П3 - „Предложен срок за 
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изпълнение на предмета на поръчката“, съгласно Методиката за определяне на комплексна 

оценка, приложена в документацията за участие.    

 

 При разглеждането на Техническото предложение на участниците, комисията 

установи: 

1) За участник „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД: 

- Относно показател П1 - Техническото предложение отговаря на минималните 

изисквания и на двете самостоятелни условия, като е съобразено с предмета на поръчката. 

Съдържа относим към втора скала от представената в методиката за оценка таблица, брой 

точки – 42 т. и включва един допълнителен експерт с разписани задачи и отговорности, който 

да подпомогне изпълнението на дейността изготвяне на инвестиционен проект. Комисията 

присъди 7 точки. 

- Относно показател П2 - Техническото предложение не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в документацията за участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП, комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участникът няма 

да бъде отворено, разгледано и оценено. 

 

2) За участник „Теа-СТ“ ЕООД: 

 - Относно показател П1 - В своето предложение участникът е посочил трима 

допълнителни експерти, пряко ангажирани с изпълнението на проектантската задача. 

Същевременно полученият брой точки по отношение на професионалната компетентност на 

предложените за изпълнение на поръчката основни експерти попада във втората скала за 

оценяване и следователно участникът не покрива кумулативните изисквания, посочени в 

методиката. Комисията присъди 7 точки. 

 - Относно показател П2 - Техническото предложение не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в документацията за участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП, комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участникът няма 

да бъде отворено, разгледано и оценено. 

 

3) За участник „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД: 

- Относно показател П1 - Техническото предложение отговаря на минималните 

изисквания и е съобразено с предмета на поръчката. Комисията присъди 15 точки. 

- Относно показател П2 - Техническото предложение отговаря на минималните 

изисквания,  на  техническите  спецификации, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразено  с  предмета  на  

поръчката. Комисията присъди 40 точки. 

- Относно показател П3 – Участникът е предложил срок за изпълнение от 180 

календарни дни – 30 дни за проектиране и 150 дни за СМР. Минималният предложен срок за 

изпълнение на поръчката е 180 календарни дни. Комисията присъди 5 точки (180/180х5).  

 

4) За участник „Килтекс ЕООД“: 

- Относно показател П1 - Техническото предложение отговаря на минималните 

изисквания и е съобразено с предмета на поръчката. Комисията присъди 15 точки. 

- Относно показател П2 - Техническото предложение отговаря на минималните 

изисквания,  на  техническите  спецификации, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразено  с  предмета  на  

поръчката, но не съдържа две или повече мерки над минимално изискуемите за опазване на 

околната среда, които биха  повлияли  качествено  върху опазването на елементите и 

характеристиките на околната среда. Комисията присъди 20 точки. 

- Относно показател П3 – Участникът е предложил срок за изпълнение от 180 

календарни дни – 30 дни за проектиране и 150 дни за СМР. Минималният предложен срок за 

изпълнение на поръчката е 180 календарни дни. Комисията присъди 5 точки (180/180х5).  
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5) За участник „Билд Инженеринг 77“ ЕООД: 

  - Относно показател П1 - Техническото предложение отговаря на минималните 

изисквания и е съобразено с предмета на поръчката, но участникът предлага един 

допълнителен експерт, който да участва в изпълнението на поръчката. Комисията присъди 7 

точки. 

- Относно показател П2 - Техническото предложение не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в документацията за участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП, комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участникът няма 

да бъде отворено, разгледано и оценено. 

 

Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник, оповестяване на предложените от 

него цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  

21.08.2018 г. от 12:00 ч. 

 

 4. Протокол №4 от 21.08.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател П1 - 

„Професионална  компетентност  на  персонала,  отговорен  за  проектирането и авторския 

надзор, и неговата организация”, П2 - „Измерител на качество, вкл. технически параметри, 

естетически и  функционални  характеристики,  достъпност,  предназначение  за  всички 

потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ и П3 - „Предложен срок за 

изпълнение на предмета на поръчката“, и пристъпи към отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите 

от тях цени, по реда на постъпване на офертите, както следва: 
 

1. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД  

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност на разходите по договора в 

размер на 178 037,16 лева без ДДС или 213 644,59 лева с ДДС, която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части – 8 

400,00 лева без ДДС или 10 080,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 167 137,16 лева без ДДС или 200 

564,59 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството – 2 

500,00 лева без ДДС или 3000,00 лева с ДДС 

 

2. „КИЛТЕКС ЕООД“ 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност на разходите по договора в 

размер на  158 695,00 лева без ДДС или 190 434,00 лева с ДДС, която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части –

5 415,00 лева без ДДС или 6 498,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 152 000,00 лева без ДДС или 

182 400,00 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството – 1 

280,00 лева без ДДС или 1 536,00 лева с ДДС 
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В закрито заседание, комисията обстойно разгледа ценовите предложения. Не извърши 

проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, тъй като има само 

двама допуснати участници.  

 
След извършване на горе описаните действия,  комисията пристъпи към определяне на 

комплексната оценка на допуснатите участници и класиране на същите, отразена в таблицата както 

следва:  

 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

– П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

КО= 

П1+П2+П3+П4 

1. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС 

СТРОЙ“ ЕООД 

15 40 5 35,65 95,65 

2. „КИЛТЕКС ЕООД“ 
 

15 20 5 40,00 80,00 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка и 

извършените от комисията действия, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД 

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник „Теа-СТ“ ЕООД 

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник „Билд Инженеринг 77“ ЕООД 

 

IІ. Направи следното класиране: 

На І-во място: „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 95,65 т. 

На II-ро място: „КИЛТЕКС ЕООД с комплексна оценка – 80,00 т. 

 

IІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място. 

 

 На 21.08.2018г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/  /Мария Христова/ 

 

2.  /П/  /Йорданка Цветкова/ 

 

3.  /П/  /Гергана Николова/ 

 

                                4.  /П/  /Катрин Михайлова/  

            

 

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

личните данни 


