
 

 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 

 Днес, 06.03.2019г., комисия назначена със Заповед №ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета 

на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 

от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и във връзка с обявена 

обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с 

обява” № С-2 от 05.02.2019г., с ID 9085394, с предмет: „Изработване на технически проект 

за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за 

активно лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област Софийска“ , в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“    

2. арх. Георги Джотолов – гл. архитект на община Ботевград    

3. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

4. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство и техническа 

инфраструктура" 

Резервни членове:  

                          1. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

                                 2.  инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 

  3.  Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

 

 се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да отвори, разгледа 

и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 

от 18.02.2019г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Поради служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъства инж. Стоил 

Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално строителство“ – член, като същият 

се замести, до приключване работата на комисията, от резервен член инж. Васил Василев -  

главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация". 

 

 Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „НОВИЗА“ ЕООД– вх.№ 5300-219/1/25.02.2019г.; 
2. „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД – вх.№ 5300-219/2/26.02.2019г.; 
3. „МЪРИ“ ЕООД – вх.№ 5300-219/3/26.02.2019г.; 
4. „ПЛОТ-АРХ“ ЕООД – вх.№ 5300-219/4/28.02.2019г.; 
5. „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД – вх.№ 5300-219/5/28.02.2019г.; 
6. „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – вх.№ 5300-219/6/01.03.2019г.; 
7. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД – вх.№ 5300-219/7/01.03.2019г.; 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „НОВИЗА“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, попълнен 



 

 

съгласно указанията й, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на съдържанието. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

2. „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, попълнен 

съгласно указанията й, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на съдържанието. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

3. „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, попълнен 

съгласно указанията й, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на съдържанието. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

4. „ФРИБУЛ“ ООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, попълнен 

съгласно указанията й, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на съдържанието. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

5. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, попълнен 

съгласно указанията й, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на съдържанието. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

6. „МЪРИ“ ЕООД 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил други документи, които съдържат 

допълнена информация, изискана с Протокол №2 от 18.02.2019г. - 2 бр. Декларации – 

Приложение №1 и Приложение №2.  



 

 

 - С Декларация – Приложение №1 участникът декларира, че „При възлагане 

изпълнението на обществената поръчка…, ще представи на Възложителя актуална, 

валидна, достатъчна по размер застраховка, покриваща изискванията на възложителя…“. 

Съгласно изискванията на възложителя в т.2.1. от документацията, при подаване на 

офертата, участникът следва да декларира с попълване на Част IV, Раздел Б, т. 5) на 

ЕЕДОП, че е застрахован за застрахователен риск „Професионална отговорност в 

проектирането“ съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за чуждестранните 

лица с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от 

нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, втора категория строежи, а 

обхватът на поръчката е проектиране). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: 

Икономическо и финансово състояние, в т.5) от първоначално представения ЕЕДОП, 

участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането“ със застрахователна сума, възлизаща на 150 000 лв. Съгласно чл.5, ал.1, т.2 

от Наредба за условията и реда за задължителното застраховането в проектирането и 

строителството, във връзка с чл.171, ал.2 от ЗУТ, минималната застрахователна сума за 

проектант е 200 000 лв. Видно от представената декларация-Приложение №1, комисията 

установи, че участникът не е изпълнил дадените в Протокол №2 от 18.02.2019г. указания и 

приема, че същият не покрива критериите за подбор по отношение на икономическо и 

финансово състояние, посочени в обявлението и документацията за участие.  

 - С Декларация – Приложение №2 участникът допълва, липсващата информация в  

част VI: Заключителни положения от първоначално представения ЕЕДОП. 

 

 С оглед на констатираното, комисията приема, че участникът не отговаря на 

изискванията на възложителя, тъй като не може да се установи съответствие с критериите за 

подбор и на осн.чл.107, т.1 от ЗОП, предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не 

разглежда техническото предложение на участника.  

 

 

7. „ПЛОТ-АРХ“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, попълнен 

съгласно указанията й, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на съдържанието. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

8. „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, който е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е 

представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на 

съдържанието. 

В представения ЕЕДОП, комисията установи, че в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 

Технически и професионални способности, участникът е декларирал изпълнени услуги през 

последните три години, но не става ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с 

този на поръчката. В т.2.2.1. от документацията за участие е посочено, че „За „услуга, сходна 

с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за 

изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда втора 

или по-висока категория строежи“.  

 

 



 

 

 С оглед на констатираното, комисията приема, че участникът не отговаря на 

изискванията на възложителя, тъй като не може да се установи съответствие с критериите за 

подбор и на осн.чл.107, т.1 от ЗОП, предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не 

разглежда техническото предложение на участника.  

 

 

9. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран електронен ЕЕДОП, попълнен 

съгласно указанията й, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на съдържанието. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат 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. 

 

1. „НОВИЗА“ ЕООД 

В Техническото си предложение – образец №3 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата 

на сключване на Договора. 

- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

офертите. 

В техническото си предложение, участникът е разработил Работна програма, съгласно 

изискванията на Възложителя. Конкретизирал е всяка част на техническия инвестиционен 

проект предвидени за изпълнение на проекта. За изпълнението му подробно е обяснил 

мерките и дейностите, предприети за изпълнение на част „Архитектура“, част 

„Конструктивна“, част „Електрически инсталации“, част „ОВК“, част „Енергийна 

ефективност“, част „Водопровод и канализация“, част „Медицинска технология“, План за 

управление на строителни отпадъци, част „Безопасност и здраве“, част „Пожарна 

безопасност“ и част  „Сметна документация“. От описаното е видно, че при реализацията ще 

бъдат спазени всички нормативни изисквания. Разбираемо е представил организационна 

структура за разпределение на ресурсите. Разпределението на задачите и отговорностите на 

членовете на екипа са описани последователно. Екипът за управление на проекта се състои 

от ръководител, координатор и технически изпълнител. Представена е схема на 

взаимодействието между Екипът за управление на проекта и членовете на екипа за 

изпълнение на дейностите. Участникът описва методологията за контрол на качеството на 

продукта, основана на план за вътрешен контрол, която ще осъществява. В линеен график 

подробно е описал дейностите по изпълнение на проекта с включени дати, видно от които 

става ясно последователността и продължителността на работите. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага същият да бъде допуснат до класиране.  

 

2. „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД 
В Техническото си предложение – образец №3 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата 

на сключване на Договора. 



 

 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

офертите. 

В изработеното техническо предложение на участника са представени необходимите 

дейностите за изпълнението на проекта, организирани в работна програма – Приложение 

№1. Работната програма включва описание на дейностите за изпълнение на поръчката 

представени подробно по всички части, през които ще премине техническия инвестиционен 

проект – „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електрическа“, „ОВК“, „ВиК“, „Енергийна 

ефективност“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“. Представена е методология за контрол на 

качеството, основана на план за вътрешен контрол, която е съобразена с приложения график 

по видове дейности. За изпълнение на проекта участникът е изготвил организационен план, 

включващ етапи и срокове. Разпределението на задачите и отговорностите на членовете на 

екипа са описани последователно. Описана е взаимовръзката и комуникацията между всички 

участници в процес на обекта. Ясно е изложил организацията в линеен график, от който е 

видна продължителността и последователността на работите. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага същият да бъде допуснат до класиране.  

 

3. „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД 

В Техническото си предложение – образец №3 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата 

на сключване на Договора. 

- Срок на валидност на офертата – 3 /три/ месеца от крайния срок за получаване на 

офертите. 

В техническото си предложение, участникът е разработил Работна програма, 

включваща описание на процеса на изпълнение на услугата. Разбираемо е представил 

етапите и последователността на дейностите, при изпълнение на услугата в съответствие със 

специфичните й особености и техническото задание. В съответствие с Техническите 

спецификации, участникът описва, че ще изпълни един цялостен инвестиционен проект във 

фаза „Технически проект“, който ще обхване проектни дейности за въвеждане на 

енергоспестяващи мерки и задължителни ремонтни работи; извършване на вътрешни 

ремонти и функционални промени. Последователно са описани етапите и дейностите за 

изпълнение на услугата. Организацията, отговорностите и задълженията на членовете на 

екипа са подробно изяснени по видове дейности в съответствие с предложените етапи на 

изпълнение на задачата. Участникът представя мерки за вътрешен контрол на изпълнението 

на задачите и отчитане на резултатите, и мерки за предотвратяване и/или преодоляване на 

възможни рискове по време на изпълнението. Видовете дейности и дните за изпълнение са 

подробно показани в приложения Линеен график, който таблично изобразява отделните 

видове работи, тяхната технологична последователност и времетраенето на изпълнение в 

календарни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага същият да бъде допуснат до класиране.  

 

4. „ФРИБУЛ“ ООД 
В Техническото си предложение – образец №3 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата 

на сключване на Договора. 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

офертите. 

Към техническото си предложение, участникът прилага Работна програма, съдържаща 

описание на процеса и организация на изпълнението на договора. За изпълнение на 

инвестиционния проект ще се извършат – енергоспестяващи мерки, функционални промени, 



 

 

ремонтни дейности по част „Архитектура“, ремонт по част „ВиК“, ремонт по част „Електро“, 

ремонт по част „ОВК“, ремонт и изграждане на общи инсталации и съоръжения. Подробно 

са описани всички предвидени дейности, предвидени за отделните части на инвестиционния 

проект. Участникът е разработил системата за упражняване на вътрешен контрол, която  

организирана в съответствие с планираните дейности и включените в тях задачи. Предвиден 

е текущ мониторинг на изпълнението и вътрешен преглед на всеки от постигнатите 

резултати, с оглед гарантиране на неговото съответствие с изискванията, определени в 

техническата спецификация. Участникът разбираемо е представил описание на подхода за 

изпълнение на проектирането, с посочени необходимите дейности и организация на работа. 

Представена е организационна структура за изпълнение на поръчката, като разпределението 

на функциите и отговорностите на всеки член на екипа са отразени в табличен вид. График 

на дейностите по части, необходими за реализирането на работната програма и тяхната 

продължителност в дни е показано в приложения Линеен график. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага същият да бъде допуснат до класиране.  

 

5. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 
В Техническото си предложение – образец №3 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата 

на сключване на Договора. 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

офертите. 

Участникът е разработил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

нормативните изисквания към изпълнението на дейностите по нея, техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя. В техническото си предложение участникът 

е представил Работна програма – Приложение №1 и Линеен график – Приложение №2. В 

Приложение №1 подробно е представил организацията и изпълнението на проектирането, 

обхвата на дейностите за проектиране и етапите на изпълнение. В подробности описва 

подхода и методите за изпълнение на всяка една от дейностите обхващаща следните 

проектни части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „ОВК“, „Електрическа“, „ВиК“, 

„Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „Сметна документация“, като за 

съответните части разбираемо е представил разпределението на експертите, ангажирани с 

изпълнението на поръчката, видно от които става ясно, че дружеството разполага с 

необходимия човешки ресурс за изпълнението на поръчката. В своето техническо 

предложение участникът коментира дейности по управление и мерки за вътрешен контрол. 

От представеното става, че ще се осъществи контрол върху сроковете за изпълнение на 

дейностите, включени в предмета на поръчката и контрол на качеството. В табличен вид са 

отразени видове дейности и планираната им продължителност, обвързани с Линейния 

график – Приложение №2. Разбираемо е представил, че ще организира изпълнението на 

дейностите по проектирането в последователност и синхронизирано с експертите, 

гарантиращи постигането на целите при максимално оптимизиране на времевия график. В 

таблицата са отразени видовете технически дейности и вида технически средства, 

необходими за изпълнение на обекта. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага същият да бъде допуснат до класиране.  

 

6. „ПЛОТ-АРХ“ ЕООД 
В Техническото си предложение – образец №3 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата 

на сключване на Договора. 



 

 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

офертите. 

В техническото си предложение, участникът е изготвил Работна програма, включваща 

организацията на работата и описание на процеса на изпълнение на дейностите предмет на 

поръчката. Изложил е методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния 

продукт. Конкретизирал е видовете дейности, с които да се обезпечи успешното реализиране 

на проекта със съответното качество и срок. Описана е  взаимовръзката между отделните 

проектанти, инженери и други лица, участващи в изпълнението. Човешкият ресурс 

ангажиран с изпълнението на поръчката е структуриран в работни звена, за цел 

осъществяване на по-добър контрол и по-лесна организация на работния процес. 

Разпределението е в следните звена: архитектурно, конструкции, електро, ВиК, ОВК и 

пожарна безопасност. Участието на всеки един от проектанти, инженери и други лица, 

участващи в цялостното изпълнение е конкретно описано, като е посочен и обемът от работа, 

който ще се извърши и конкретните задачи в цялостното изпълнение. Участникът е 

представил йерархична структура на разпределение на участващите лица. Връзката между 

отделните участници в екипа е онагледена графично в схема, чрез осъществяването на 

линейна структура. Сформираният работен екип е представен чрез поименно разпределение 

на отговорностите и подробно описание на дейностите, за които ще отговарят. За справянето 

с рисковете, касаещи целите и крайните резултати, участникът е разгледал подробно 

аспектите и сферите на влияние, мерки за недопускане повлияването на риска, мерки за 

преодоляване последиците от настъпил риск, съобразно техническото задание в Таблица, 

която е част от Работната програма. Дейностите, предвидени за реализирането на проекта са 

представени в последователност, като тяхното разпределение във времето е показано в 

приложения Линеен график – Приложение 2. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага същият да бъде допуснат до класиране.  

 

7. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 
В Техническото си предложение – образец №3 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата 

на сключване на Договора. 

- Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца от крайния срок за получаване на 

офертите. 

Към техническото си предложение, участникът е представил Работна програма, 

следвайки рамка за изпълнението на поръчката. Описал е етапите, през които преминава 

изпълнението, както следва: етап I – Проучване и документиране, етап II – Изработване на 

инвестиционен проект, етап III – Съгласуване на проекта, етап IV – Предаване на проекта на 

Възложителя и етап V – Отстраняване на евентуални забележки. От описаното е видно, че 

при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. В табличен вид е 

представен сформирания екип, който ще се включи в проекта, разпределен по 

позиция/длъжност и работни задължения. Отразена е организацията на работа от страна на 

екипа на участника с разпределение на функциите и отговорностите на всеки един член. За 

постигане целите на настоящата поръчка, участникът описва дейностите  по контрол върху 

изпълнението, отчитане на резултатите и проследяване за спазване изискванията за качество. 

Участникът описва, че ще организира изпълнението на дейностите след обстоен преглед на 

възможната поява от рискове и предприемане на мерки за смекчаване, предотвратяване и 

намаляване на риска. Участникът ще организира изпълнението на дейностите 

последователно и структурирани линейно, гарантиращи постигането на целите при 

максимално оптимизиране на времевия график и използването на екипа от специалисти. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, и предлага същият да бъде допуснат до класиране.  



 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията продължи своята 

работа по обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници. 

Комисията 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. 

 Участникът, който попада в горната хипотеза е „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД.  

    На основание чл.72, ал.1 от ЗОП в 5-дневен срок от получаване на уведомително 

писмо/искане/ от Възложителя, „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД  следва да представи подробна 

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

обществената поръчка.   

 

    С тези си действия на 13.03.2019г. в 15:00ч. комисията приключи своята работа и 

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

на обосновката от участника.  

 

На 19.03.2019г. в 10:00ч. комисията се събра с цел разглеждане и обсъждане на 

представената писмена обосновка изискана с писмо с рег. индекс №5300-281/13.03.2019г., 

както и да направи окончателно  класиране на офертите. 

 

 Комисията констатира, че изисканата писмена обосновка е представена от участника 

в законоустановения срок, както следва: 

 -  „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД, с вх.№5300-281(1)/18.03.2019г. 

  

 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представената писмена 

обосновка от участник „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД, относно начина на образуване на 

предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка, и на основание чл.72, ал.3 

от ЗОП към оценка по отношение на нейната пълнота и обективност.   

Участникът е формирал своето ценово предложение като е взел под внимание 

спазване на изискванията на чл.115 от ЗОП и Методиките за определяне на размери на 

възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги на КАБ и КИИП. 

Възнаграждението, изчислено по тези методики включва два елемента: себестойност на 

услугата и печалба. В обосновката си, участникът се позовава и на изключително 

благоприятни условия за изпълнение на услугата, като описва, че цената отговаря на 

вложеното от проектантите време за работа в срока на изпълнение на проекта. 

Ценообразуването е на базата на вложено време с включени всички видове разходи-разходи 

за управление на проектантския процес  и разходи за труд; разходи за материали и 

консумативи; разходи за комуникации; разходи за поддръжка на офис; разходи за 

амортизация на техника, софтуер и сгради; разходи за застраховки; разходи за транспорт и 

механизация; разходи за командировки; разходи за обучение и други специфични разходи. 

Това си твърдение участникът аргументира с остойностена работна програма и график за 

разработване – Приложение №1, и рекапитулация на цената за изработка на проекта в 

съответствие с Приложение №1. Участникът е изложил числови разчети, с които обосновава 

по безспорен начин предложената ниска цена. 

 След анализиране на представената обосновка, комисията приема, че представените в 

същата аргументи са свързани с изключително благоприятни условия за участника. От 

описаното става ясно, че кореспондира със същността на предложението, не представлява 

критерии за подбор, и няма бланкетен характер. Писмената обосновка е аргументирана, 

пълна и изчерпателна, както и ясно указва начина на формиране на по-благоприятно 

предложение. 

Предвид изложеното, на осн. чл. 72, ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП, комисията приема, че са 

налице обективни обстоятелства на които се позовава участникът и предлага на 

възложителя, същият да бъде допуснат до класиране.  



 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка – „най-ниска цена“, 

комисията: 

 

I. Предлага за отстраняване следните участници: 

- На осн.чл.107, т.1 от ЗОП, участник „МЪРИ“ ЕООД 

- На осн.чл.107, т.1 от ЗОП, участник „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 

IІ. Направи следното класиране: 

     На І-во място: „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД   

     На II – ро място: „НОВИЗА“ ЕООД 

     На III-то място: „ФРИБУЛ“ ООД 

     На IV-то място: „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД 

     На V-то място: „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

     На VI-то място: „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

     На VII-мо място: „ПЛОТ-АРХ“ ЕООД 

 

 

ІІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място 

„ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Мария Христова/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Таня Накова/ 

 

2.   /П/  /арх. Георги Джотолов/ 

 

3.   /П/  /инж. Васил Василев/ 

  

4.   /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

 

Настоящият протокол се състави на 20.03.2019г. в 12:30ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  /П/ 

КМЕТ:   
/Иван Гавалюгов/ 

 

дата: 20. 03. 2019г. 

 

 

 

 

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

данни. 


