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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   № 5 

 

 Днес, 30.01.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-461/09.10.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-20/03.09.2018г. за откриване на обществена поръчка 

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

Закона за енергийната ефективност на Център за обществена подкрепа (ЦОП) 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. Николай Николов – юрисконсулт в община Ботевград 

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

програми и проекти“ 

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

Резервни членове:  

1. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

2. Мариета Димитрова – гл. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 
 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинска администрация, за да  продължи своята 

работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на допуснатите участници в 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и  

да направи окончателна оценка и класиране на офертите.  

Поради служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъства 

Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални програми и проекти“ – член, 

като същият се замести от резервен член Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, 

търгове и конкурси“.  
 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 допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени, по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 
 

 

1.  „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 4 304,16 

лева без ДДС или 5 164,99 лева с ДДС, която възлиза на 0,98 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,18 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 2. „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 5 270,40 

лева без ДДС или 6 324,48 лева с ДДС, която възлиза на 1,20 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,44 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 3. „ГРАНД ПЛЮС“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 
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13 176,00 лева без ДДС или 15 811,20 лева с ДДС, която възлиза на 3,00 лева без ДДС на 

квадратен метър или 3,60 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 4. „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 5 888,00 

лева без ДДС или 7 065,60 лева с ДДС, която възлиза на 1,34 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,60 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 5. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

10 980,00 лева без ДДС или 13 176,00 лева с ДДС, която възлиза на 2,50 лева без ДДС на 

квадратен метър или 3,00 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 6. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 9 750,24 

лева без ДДС или 11 700,28 лева с ДДС, която възлиза на 2,22 лева без ДДС на квадратен 

метър или 2,66 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 7. „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 3 864,96 

лева без ДДС или 4 637,95 лева с ДДС, която възлиза на 0,88 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,06 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 

8. „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 5 929,20 

лева без ДДС или 7 115,04 лева с ДДС, която възлиза на 1,35 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,62 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 

9. „БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД  
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 8 564,40 

лева без ДДС или 10 277,28 лева с ДДС, която възлиза на 1,95 лева без ДДС на квадратен 

метър или 2,34 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

10. „ТРАНСКОНСУЛТ БГ “ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 5 050,80 

лева без ДДС или 6 060,96 лева с ДДС, която възлиза на 1,15 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,38 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

11. „КОПИЛИНК“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 7 905,60 

лева без ДДС или 9 486,72 лева с ДДС, която възлиза на 1,80 лева без ДДС на квадратен 

метър или 2,16 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

 

12. „МЕГА БИЛД“ ЕООД 

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

Приложение №9, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 5 621,76 
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лева без ДДС или 6 746,11 лева с ДДС, която възлиза на 1,28 лева без ДДС на квадратен 

метър или 1,54 лева с ДДС на квадратен метър. 

 

След извършените действия, приключи публичната част от заседанието на комисията, 

и същата продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници и установи следното: 

 Участник „ВИП Проект БГ“ ЕООД, предлага обща цена за изпълнение в размер 

на 5 888,00 лева без ДДС, която възлиза на 1,34 лева без ДДС на кв.м. Видно от 

представеното ценово предложение, участникът предлага да изпълни обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност 

на Център за обществена подкрепа (ЦОП) с общо РЗП 4 394,02 кв.м.  

Съгласно изискванията на Възложителя и Техническата спецификация,  приложена в 

документацията за участие общото РЗП на сградата е 4 392 кв.м. 

Предвид констатираното,  комисията реши да не приема предложената цена от участника 

за изпълнение на услугата, тъй като е формирана въз основа на квадратура, която не 

съответства на РЗП на сградата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и 

необходимост да иска от участника разяснение, тъй като каквото и да е разяснение, би 

било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо, съгласно императивните 

разпоредби на чл.104, ал. (5) от ЗОП.  

   Следователно на осн. чл. 107, т. 2, б “а“ от ЗОП, комисията предлага на 
Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, 
поради това, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията направи преценка по 

чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение на допуснатите участници, което е с повече 

от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

допуснати участници. 

 Участниците, които попадат в горната хипотеза са следните: 

 - „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД 

 - „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 - „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД 

 - „ТРАНСКОНСУЛТ БГ“ ООД 

 - „МЕГА БИЛД“ ЕООД 

 

 На основание чл.72, ал.1 от ЗОП в срок до 5 дни от получаване на искане 

/уведомително писмо/ от Възложителя, участниците следва да представят подробна писмена 

обосновка за начина на образуването на предложената обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка.   

 

 

С тези си действия на 30.01.2019г. в 17:00ч. комисията приключи своята работа и взе 

решение следващото заседание да бъде насрочено след изтичане на срока за представяне на 

обосновката от участниците.  

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 * /П/                 /Румен Христов/         

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

 

2.                /П/                  /Николай Николов/ 

 

3.                /П/                  /Таня Накова/ 
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4.                /П/                  /Гергана Николова/ 

 

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

данни 


