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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 
 Днес, 08.01.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-405/07.09.2018г. на зам.-

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

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - 

извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на 

строителен надзор и въвеждане на обект ЦОП в експлоатация“, открита с Решение № 

ОП-18/30.07.2018г. на възложителя, и с оглед избор на изпълнител, в състав:  

 

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

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

строителство“ 

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

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

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

Резервни членове:  

1. Мария Христова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

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

3. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

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

продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на 

допуснатият участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горецитирания предмет, както и  да направи окончателна оценка и  класиране на офертата. 

 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатият участник „Технострой-Инвестконсулт» ЕООД и оповестяване 

на предлаганите от него цени. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа 

Ценово предложение – Приложение №5. Участникът предлага обща цена за изпълнение 

на поръчката в размер на 16 800,00 лева без ДДС, съответно 20 160,00 лева с ДДС, 

разпределена както следва: 

-  обща цена за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект – 1 800,00 

лева без ДДС или 2 160,00 лева с ДДС; 

- обща цена за упражняване на строителен надзор – 15 000,00 лева без ДДС или 18 000,00 

лева с ДДС.  

 

 С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията,  и същата продължи своята работа на закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника. Комисията установи, че 

предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената 

прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения 

финансов ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена 

цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични 

грешки.  

Комисията 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 един допуснат участник.  

   Във връзка критерия за оценка и наличието само на една оферта, участникът 

получава автоматично максимален брой точки по показател П-2„Предложена цена за 

изпълнени на поръчката“ – 100 точки. 



  

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатият участник, в 

съответствие с утвърдената методика и класиране на същия. 

 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

– П2 

КО= 

0,7хП1+0,3хП2 

1. „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД 100 100 100,00 

Забележка:   

 П1 - оценка по показател „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката“ = 100 т. 

 П2 - оценка по показател  „Предложена цена за изпълнение на поръчката“ = 100 т, която се изчислява 

по следната формула: 
 

               П2   = 

   Предложена минимална обща цена в лева 

* 100 
Предложена обща цена от участника в лева 

КО=0,7хП1 + 0,3хП2 – комплексна оценка за всеки участник 

 

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията  

 

 І. Направи следното класиране: 

 На І-во място: „Технострой - Инвестконсулт» ЕООД, с комплексна оценка – 100 т. 

 

 ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде 

определен участникът, класиран на първо място. 

 

Настоящият протокол се състави на 08.01.2019г. в 12:30ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/* /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/ /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.   /П/ /Генка Енева/ 

 

3.   /П/ /Катрин Михайлова/ 

  

4.   /П/ /Гергана Николова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 


