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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, 24.04.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-71/31.01.2019г. на зам.-кмета на 

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

с Решение №ОП-30/20.12.2018г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“, 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  

4. адв. 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 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 ползване на платен годишен отпуск от основния състав на комисията отсъства 

инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация", който се замести от резервен 

член Николай Николов – гл. юрисконсулт на община Ботевград, като същият подписа декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 На заседанието на комисията присъстваха: Йордан Пламенов Делчев – упълномощен 

представител на „Интерхолд“ ЕООД и Зорница Пламенова Милчова – упълномощен 

представител на „Гарант90-Цонев и Сие“ ООД. Не присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател КТП – „Качество 

на техническото предложение“, включващ два подпоказателя: П1 „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” и П2 „Организация за изпълнение на поръчката” 

съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, и 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. „ЛЮНИК” ЕООД 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа: 

- Ценово предложение – Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за 

изпълнение в размер на 1 119 781,22 лева без ДДС или 1 343 737,46 лева с ДДС; 

  - Електронен носител (диск). 

 

 2. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД 

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа: 
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 - Ценово предложение – Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за 

изпълнение в размер на 1 217 458,56 лева без ДДС или 1 460 950,27 лева с ДДС; 

 - Електронен носител (диск). 

 

 3. “ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД 

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа: 

 - Ценово предложение – Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за 

изпълнение в размер на 1 217 221,70 лева без ДДС или 1 460 666,04 лева с ДДС; 

 - Електронен носител (диск). 

 

 4. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД 

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

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

1 194 745,77 лева без ДДС или 1 433 694,92 лева с ДДС. 

 Комисията констатира, че в представения плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

липсва Електронен носител (диск), който съгласно указанията посочени в Ценово предложение – 

Приложение №5, трябва да съдържа количествено-стойностната сметка в редактируем формат 

Excel или еквивалент. Комисията прави извода, че доколкото този електронен носител е копие на 

ценовото предложение (Приложение №5), а последното е представено на хартиен носител в 

оригинал, то е налице несъществено нарушение и липсата на документ на електронен носител, 

чиято функция е дублиране на представени на хартия, подписани и подпечатани документи, 

изготвени в съответствие с изискванията на Възложителя, по отношение на които следва да се 

направи предложение от страна на участника, не би следвало да има за последица 

отстраняването на участника.  

 

 5. ГАРАНТ 90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа: 

 - Ценово предложение – Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за 

изпълнение в размер на 1 220 176,36 лева без ДДС или 1 464 211,63 лева с ДДС; 

 - Електронен носител (диск). 

 

След извършените действия, в 10:45ч. приключи публичната част от заседанието на 

комисията, и същата взе решение да продължи своята работа на закрито заседание по обстойно 

разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и извършване на проверка по 

чл.72, ал.1 от ЗОП и окончателно класиране на офертите, на следващо заседание та комисията, 

което ще се проведе на 30.04.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       /П/*               /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.                   /П/                /Катя Симеонова/ 

 

2.                   /П/                /Мариета Димитрова/ 

 

3.                   /П/                /Катрин Михайлова/ 

  

4.                   /П/                /Рая Иванова/ 

 

5.                   /П/                /Николай Николов/ 

 

6.                   /П/                /инж. Ирена Илиева/ 

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


