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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   № 4 

 

 Днес, 29.03.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-582/18.12.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-22/02.11.2018г. за откриване на обществена поръчка 

с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи 

на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград с 

четири обособени позиции”: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен 

надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“; Обособена 

позиция №2: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна 

мрежа на с. Литаково – Етап 2“; Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен 

надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“; Обособена позиция 

№4: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. 

Скравена, Община Ботевград, Етап II“ , в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – нач. отдел УПП 

2. Мариета Димитрова - главен експерт "Европейски и национални 

програми и проекти" 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Рая Иванова, външен експерт (юрист), вписан в Списъка по чл. 229, 

ал.1, т.17 от ЗОП, под № ВЕ-49 

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

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

инфраструктура" 

Резервни членове:  

                 1. Николай Николов – гл. юрисконсулт на община Ботевград 

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

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

строителство“ 

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

капитални вложения“ 
 

се събра в 11:00 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 ангажираност от основния състав на комисията отсъстваха: инж. Васил 

Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация", който се замести от резервен член 

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

Илиева – гл. експерт "Ниско строителство и техническа инфраструктура", като същият се 

замести от инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“, които подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател К2 – 

„Организация за качествено изпълнение на поръчката“, съгласно Методиката за определяне 

на комплексна оценка, и пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 
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параметри” на допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени, по 

реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „ЕКИП 123” ЕООД – за обособена позиция №3 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 19 540,00 лева без ДДС или 23 448,00 лева с ДДС. 

 

 2. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №1 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 13 200,00 лева без ДДС или 15 840,00 лева с ДДС. 

 

 3. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №4 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 15 130,00 лева без ДДС или 18 156,00 лева с ДДС. 

 

 4. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 ► За обособена позиция №1: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 25 000,00 лева без ДДС или 30 000,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 20 740,00 лева без ДДС или 24 888,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 27 685,00 лева без ДДС или 33 222,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 21 437,00 лева без ДДС или 25 724,40 лева с ДДС. 

 

 5. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №1: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 19 000,00 лева без ДДС или 22 800,00 лева с ДДС. 

 

6. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №3: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 23 500,00 лева без ДДС или 28 200,00 лева с ДДС. 

 

7. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №2: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 17 000,00 лева без ДДС или 20 400,00 лева с ДДС. 
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8. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №4: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 15 500,00 лева без ДДС или 18 600,00 лева с ДДС. 

 

9. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 29 200,00 лева без ДДС или 35 040,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 24 200,00 лева без ДДС или 39 040,00 лева с ДДС.  

При извършена от комисията проверка се установи, че участникът погрешно е изчислил 

сумата с ДДС, като е посочил 39 040,00 лева вместо 29 040,00 лева с ДДС. Аритметичната 

неточност на участника не се отразява на яснотата на направеното ценово предложение. 

Размерът на ДДС е нормативно установен и константен, с точно определена ставка от 

20%. В този смисъл действителният размер на общата стойност, с начислен ДДС, е лесно 

установим и позволява преизчисляване, както от страна на комисията, така и от участника. 

Комисията единодушно реши, че се  касае за техническа грешка и приема като обща 

стойност за изпълнение 29 040,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 32 300,00 лева без ДДС или 38 760,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 25 100,00 лева без ДДС или 30 120,00 лева с ДДС. 

 

10. „ЕКИП 123“ ЕООД - за обособена позиция №2 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 10 980,00 лева без ДДС или 13 176,00 лева с ДДС. 

 

11. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 22 057,00 лева без ДДС или 26 468,40 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 18 300,00 лева без ДДС или 21 960,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

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

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 24 427,00 лева без ДДС или 29 312,40 лева с ДДС. 
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► За обособена позиция №4: 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 18 915,00 лева без ДДС или 22 698,00 лева с ДДС. 

 

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: 

 - „Екип 123“ ЕООД – за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена 

позиция №3 и  Обособена позиция №4; 

 -  „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД - за Обособена позиция №4 

 

 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 по съответната обособена позиция.   

 

С тези си действия на 29.03.2019г. в 15:00ч. комисията приключи своята работа и взе 

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

обосновките от участниците.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Катя Симеонова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Катрин Михайлова/ 

 

4.   /П/  /Рая Иванова / 

  

5.   /П/  /Таня Накова/ 

 

6.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

данни 


