
 

            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, 02.01.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-406/07.09.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-19/30.07.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „ Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от ЗЕЕ и 

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията 

по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 

176а от ЗУТ на Център за обществена подкрепа (ЦОП)“ в две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от 

Закона за енергийната ефективност на сграда на територията на гр. Ботевград, по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020” (прекратена съгласно Решение №13 от 10.08.2018г. 

на възложителя); Обособена позиция 2: „Извършване на обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ 

и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на сграда на територията на гр. 

Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 “ , 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 – младши експерт „Управление на проекти“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно – нормативно обслужване“ 

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

3. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация за да продължи работата си по 

разглеждане на техническото предложение ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 на допуснатите 

участници в обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на 

участника. Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за 

отстраняване на пропуски 2 календарни дни.  

В отделно приложение към образец № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е 

представена програма за изпълнение на услугата, в която са описани очаквани резултати от 

изпълнение на поръчката и основните дейности, които участникът предвижда да извърши. В 

отделни точки участникът описва механизми за преодоляване и управление на 

идентифицирани потенциални проблеми. Участникът описва мерки за опазване на околната 

среда, след което представя методология за изпълнение на поръчката, в която е представена 

последователността на изпълнение на задачите по обследване на сгради. Предложени са 

система за управление на качеството и график за изпълнение на дейностите в календарни 

дни. В графика на участникът не е представено времето за работа на всеки един от 

експертите и не е представена разбивка на необходимото време, в което ще работи всеки 

един от експертите по съответните части в календарни дни съгласно указанията за 

разработване на техническото предложение на Възложителя, посочени в документацията за 

участие.  

В предложението на участника не е представена организация на екипа и разпределение на 

задачите на ангажираните експерти по съответните части съгласно изискванията на 

Възложителя.  



  

 

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката на 

„ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с 

установено несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на 

възложителя, комисията предлага на възложителя да отстрани участника от процедурата.  

   Мотиви: Възложителят изрично в документацията за участие /стр. 26/ е посочил 

какво следва да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както следва: 

„ …47.2. Предложението трябва да съдържа: Програма за изпълнение на услугата, която 

съдържа следната минимална информация: а) график за изпълнение на поръчката в 

календарни дни - подробният времеви график относно организацията на дейностите, 

включени в предмета на поръчката, предложен от участника, трябва да бъде съобразен с 

изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. Участникът следва да 

предложи конкретна разбивка на необходимото време за изпълнение на предмета на 

поръчката, която е обвързана с необходимата последователност на дейностите; б) 

посочване на експертите, отговорни за изпълнението на дейностите, както и колко 

време ще работи всеки един от тях по съответната част в календарни дни; в) 

организация на екипа и разпределение на задачите - в предложението за изпълнение на 

дейностите участникът следва да предложи и организация на екипа и разпределение на 

задачите на експертите съобразно изискванията на Възложителя и приложимата 

нормативна уредба. Участникът следва да разработи организация на екипа за 

изпълнение на поръчката в съответствие с компетентността на съответните 

членове и да предвиди отговорностите на отделните членове на екипа, разпределени по 

дейности, съгласно представения работен план; г) срок за отстраняване на пропуски, 

непълноти или несъответствия в следствие на указания на възложителя или съответните 

компетентни органи.  

47.3. Описаните в т. 47.2. елементи се считат за предварително обявени от Възложителя 

условия за разработване на предложението за изпълнение на поръчката.“ 

Съгласно т. 79 от документацията на обществената поръчка „….Възложителят отстранява 

от участие в процедурата:  

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;  

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП; 3. 

участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.“ 

 В графика на участникът не е представено времето за работа на всеки един от 

експертите и не е представена разбивка на необходимото време, в което ще работи всеки 

един от експертите по съответните части в календарни дни съгласно указанията за 

разработване на техническото предложение на Възложителя, посочени в документацията за 

участие. В предложението на участника не е представена организация на екипа и 

разпределение на задачите на ангажираните експерти по съответните части съгласно 

изискванията на Възложителя.  

 Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка, че 

когато участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварителните условия 

на Възложителя, участникът следва да бъде предложен за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, минималните изисквания към съдържанието на техническото 

предложение се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и 

неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на 

несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания 

на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна 

да предложи участника за отстраняване от процедурата.  



  

 

 Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията 

за защита на конкуренцията. 

 Комисията счита, че след като участникът е подал предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, несъответстващо на посочени от възложителя изисквания, то това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен 

случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в 

обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, 

че горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при 

участие в съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на 

въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на 

техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства с 

изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-

конкретно в методиката за оценка, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В 

този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 

от по-нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на 

КЗК.)  
 

2. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на 

участника. Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за 

отстраняване на пропуски 2 календарни дни. 

Участникът е представил програма за изпълнение на обществената поръчка като 

отделно приложение към образец № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“, в която 

програма са описани предмет и цели на задачата, приложимата нормативна уредба, 

основанията за изпълнение на задачата и ресурсната обезпеченост на участника /човешки 

ресурси, материално-техническа база, система за управление на качеството/. На следващо 

място са посочени отговорните за изпълнение на дейностите експерти като длъжности, но не 

са посочени конкретните лица, чрез които ще бъде изпълнявана обществената поръчка. В 

текстови вид и табличен вид е представена разбивка в календарни дни на необходимото 

време за работа по всяка от дейностите на всеки един от експертите по съответните части 

„Архитектурна“, „Конструктивна“, „ВиК“, „Електро“, „ОВК“, „Пожарна безопасност“ и 

Технически контрол по част „Конструктивна“ съобразно последователността на дейностите. 

Приложен е и линеен график в календарни дни за изпълнение на всяка отделна дейност в 

обхвата на поръчката. Представено е подробно описание на дейностите в обхвата на 

поръчката съгласно техническите спецификации, посочени са резултатите от обследването за 

установяване на техническите характеристики на сградата, както и при изготвянето на 

технически паспорт. В табличен вид е представена организация на екипа и комуникацията 

помежду им, като са посочени задълженията на всеки един член на екипа, отговорностите му 

и разпределение на задачите, както и нивата на комуникация помежду им и контролът, който 

изпълнява всеки един експерт. Техническото предложение на участника продължава с анализ 

на възможните проблеми и ограничения при изпълнение на обществената поръчка. Посочени 

са начините за комуникация при изпълнение на поръчката между Възложителя и 

Изпълнителя и между отделните членове на екипа от експерти. В отделна точка е представен 

план за управление на риска с описание на идентифицираните рискове, ниво на проявление, 

описание както на плановете за реакция при възникване на всеки от рисковете, така и на 

механизмите за наблюдение и контрол на идентифицираните рискове. Посочена е система за 

управление на качеството, която следва да се прилага от страна на участника, като е описана 

последователността  при прилагане на процедурата за разработване на вътрешни документи 

или за получаване на външни такива.  

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321


  

 

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка 

отговаря на изискванията на Възложителя за разработване на техническото предложение и 

предлага на възложителя участник „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие.  

 

3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на 

участника. Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за 

отстраняване на пропуски 2 календарни дни.  

В отделно приложение към образец № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е 

представена програма за изпълнение на услугата, в която са описани цели, очаквани 

резултати, обхват на дейностите и етапи за изпълнение на поръчката съгласно техническата 

спецификация. За всяка една дейност е посочено кои експерти са ангажирани, както и какъв 

е срокът за изпълнение на конкретната задача в календарни дни. Представена е организация 

на екипа в съответствие с компетентността на членовете му. Направено е разпределение на 

задачите на експертите, като са описани конкретните задачи и отговорностите на всеки 

експерт по отделните части „Архитектурна“, „Конструктивна“, Технически контрол по част 

„Конструктивна“, „ВиК“, „Електро“, „Пожарна безопасност“ и „ОВК“. Посочени са 

необходимите ресурси за изпълнение на поръчката /техническо оборудване и система за 

управление на качеството/. В отделни точки са описани процеси на управление, мерки и 

методи за вътрешен контрол, управление и контрол на качеството и процеси по управление 

на рисковете.  

В отделно приложение към програмата за изпълнение на услугата в табличен вид е 

представен план-график за изпълнение на услугата с посочени отговорни експерти за 

изпълнение на предвидените дейности и необходимото време за работа в календарни дни. 

Таблицата съдържа информация за типовете технически дейности и видовете технически 

средства, които ще се използват при изпълнение на поръчката.  

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка 

отговаря на изискванията на Възложителя за разработване на техническото предложение и 

предлага на възложителя участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД да бъде допуснат до по-

нататъшно участие.  

 

4. ДЗЗД “ЕС“ 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на 

участника. Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за 

отстраняване на пропуски 2 календарни дни.  

В образец № 4 участникът е представил дейностите за изпълнение на архитектурно 

заснемане, техническо обследване, конструктивно обследване и изготвяне на технически 

паспорт на сградата съобразно техническата спецификация. В табличен вид е представен 

график за изпълнение на дейностите в календарни дни. Отново в табличен вид са 

представени основни етапи, разпределение по експерти за изпълнение на условно 

посочените отделни етапи – техническо обследване, конструктивно обследване и технически 

паспорт, без да е посочена конкретна информация колко време ще работи ангажираният 

експерт по съответната част. Таблицата е допълнена и с информация за необходимите 

ресурси за изпълнение на дейността /технически и материални ресурси/ и допълнителни 

дейности, необходими за изпълнението на поръчката според участника.  

В представения график не фигурира разбивка на необходимото време за работа на всеки 

един ангажиран експерт по съответната част в календарни дни. В предложението за 

изпълнение на поръчката участникът не е представил организация на екипа и разпределение 

на задачите и отговорностите на експертите съобразно изискванията на Възложителя и 

указанията за разработване на техническото предложение. Не е представена организация на 

екипа за изпълнение на поръчката в съответствие с компетентността на съответните членове, 

съгласно представения работен план.  

 

 



  

 

 

 

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката на 

ДЗЗД „ЕС“, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с установено 

несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на 

възложителя, комисията предлага на възложителя да отстрани участника от процедурата.  

   Мотиви: Възложителят в документацията за участие /стр.26/ е посочил какво следва 

да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както следва: 

„… 47.2. Предложението трябва да съдържа: Програма за изпълнение на услугата, която 

съдържа следната минимална информация: а) график за изпълнение на поръчката в 

календарни дни - подробният времеви график относно организацията на дейностите, 

включени в предмета на поръчката, предложен от участника, трябва да бъде съобразен с 

изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. Участникът следва да 

предложи конкретна разбивка на необходимото време за изпълнение на предмета на 

поръчката, която е обвързана с необходимата последователност на дейностите; б) 

посочване на експертите, отговорни за изпълнението на дейностите, както и колко 

време ще работи всеки един от тях по съответната част в календарни дни; в) 

организация на екипа и разпределение на задачите - в предложението за изпълнение на 

дейностите участникът следва да предложи и организация на екипа и разпределение на 

задачите на експертите съобразно изискванията на Възложителя и приложимата 

нормативна уредба. Участникът следва да разработи организация на екипа за изпълнение 

на поръчката в съответствие с компетентността на съответните членове и да предвиди 

отговорностите на отделните членове на екипа, разпределени по дейности, съгласно 

представения работен план; г) срок за отстраняване на пропуски, непълноти или 

несъответствия в следствие на указания на възложителя или съответните компетентни 

органи.  

47.3. Описаните в т. 47.2. елементи се считат за предварително обявени от Възложителя 

условия за разработване на предложението за изпълнение на поръчката.“ 

Съгласно т. 79 от документацията на обществената поръчка „….Възложителят отстранява 

от участие в процедурата:  

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;  

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП; 3. 

участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.“ 

 В предложението за изпълнение на поръчката на участника ДЗЗД „ЕС“ не фигурира 

разбивка на необходимото време за работа на всеки един ангажиран експерт по съответната 

част в календарни дни. В предложението за изпълнение на поръчката участникът не е 

представил организация на екипа и разпределение на задачите и отговорностите на 

експертите съобразно изискванията на Възложителя и указанията за разработване на 

техническото предложение. Не е представена организация на екипа за изпълнение на 

поръчката в съответствие с компетентността на съответните членове, съгласно представения 

работен план. 

 Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка, че 

когато участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварителните условия 

на Възложителя, участникът следва да бъде предложен за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, минималните изисквания към съдържанието на техническото 

предложение се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и 

неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на  



  

 

 

несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания 

на възложителя, според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна 

да предложи участника за отстраняване от процедурата.  

 

 Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на Комисията 

за защита на конкуренцията. 

 Комисията счита, че след като участникът е подал предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, несъответстващо на посочени от възложителя изисквания, то това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен 

случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в 

обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има предвид, 

че горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва при 

участие в съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер на 

въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на 

техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и не съответства с 

изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-

конкретно в методиката за оценка, то участникът следва да бъде отстранен от процедурата. В 

този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

 Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП 

комисията предлага на възложителя да отстрани участника ДЗЗД „ЕС“ от по-нататъшно 

участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК.)  
 

 

5. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на 

участника. Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за 

отстраняване на пропуски 2 календарни дни.  

В отделно приложение към образец № 4 е представена програма за изпълнение на 

услугата от участника. Представена е организация на експертите, отговорни за изпълнението 

на дейностите, като е направено разпределение на задачите и отговорностите им съобразни 

компетентностите на всеки един от тях. Предложението на участника съдържа конкретна 

разбивка на необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката. В табличен вид са 

представени дейностите по изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация, 

отговорните за изпълнението им експерти и необходимото време в календарни дни за 

реализация на дейността. Като отделно приложение към програмата за изпълнение на 

услугата е представен и подробен времеви график, в който са представени дейностите и 

задачите в обхвата на поръчката, ангажираният с изпълнението на дейността експерт, както и 

необходимото време в календарни дни за изпълнение на съответната дейност/задача. 

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка на 

участника отговаря на изискванията на Възложителя за разработване на техническото 

предложение и предлага на възложителя участник „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие.  

 

6. „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към обстоен преглед на техническото предложение на 

участника. Участникът е предложил срок за изпълнение 15 календарни дни и срок за 

отстраняване на пропуски 2 календарни дни.  

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е представено в отделно 

приложение към образец № 4. Участникът описва видовете дейности, включени в обхвата на 

поръчката, отделните етапи на изпълнение на всяка от тях, както и последователността им.  

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837201
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321


  

 

 

Представено е подробно описание на дейностите съгласно техническата спецификация. 

Описани са дейности по управление изпълнението на договора, мерки и дейности по 

осъществяване на вътрешен контрол, дейности по управление на риска, дейности за 

информация и комуникация и мониторинг.  

На следващо място в предложението е представена организационна структура на 

ангажираните експерти за изпълнение на поръчката. Направено е описание на организацията 

на екипа и разпределението на задачите и отговорностите между отделните експерти 

съобразно компетентностите им. В табличен вид са представени дейности/задачи за 

изпълнение, отговорните за изпълнението им експерти, ролята на експерта при изпълнението 

на задачата, както и процентната натовареност на всеки експерт. На следващо място са 

описани мерки за превенция и управление на потенциалните рискове, представена е и карта 

за оценка на риска. Като отделно приложение № 2 „Натовареност на ролите по дни“ в 

табличен вид са представени роли и ангажираност на експертите по съответните части. В 

приложение № 3 е представен подробен линеен график, в който е посочено необходимото 

време за изпълнение на всяка една дейност в календарни дни.  

Комисията приема, че предложението за изпълнение на обществената поръчка на 

участника отговаря на изискванията на Възложителя за разработване на техническото 

предложение и предлага на възложителя участник „ТЕХНОСТРОЙ - 

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД да бъде допуснат до по-нататъшно участие.  

 

 

 С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 17.01.2019 г. в 

12:30 ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по 

обособена позиция №2, както и да направи окончателно класиране на представените оферти 

на следващо заседание, което ще се проведе на 22.01.2019 г. от 10:00 ч. На основание чл.57, 

ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на предложените за отстраняване участници няма да 

бъдат отворени, разгледани и оценени. 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 


