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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

КМЕТ:       /П/* 

/Иван Гавалюгов/ 

 

дата: 04. 09. 2019 г. 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-582/26.07.2019г. на Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-10/13.06.2019 г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, 

строителство и авторски надзор) на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в град 

Ботевград “, комисия в състав:  

  

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

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Николай Николов – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“; 

2. Камен Еленков – гл. юрисконсулт; 

3. Петко Петков – гл. специалист "Контрол по строителството и 

оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на 

строежи“; 

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

Резервни членове: 

1. инж. Стоил Атанасов - началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

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

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили три оферти,  а именно: 

 

1. „Перфетострой“ ЕООД, с адрес: гр. Видин, ул. „Широка“ №99 – с вх.№ОП-10-

1/25.07.2019г., 12:00ч. 

2. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Малинова Долина“, бл. 

23, вх. 8 – партер – с вх. №ОП-10-2/25.07.2019г., 13:32ч.; 

3. „ВЕЛЦ“ ЕООД, с адрес: с. Трудовец, ул. „Тутракан“ № 5 – вх. №ОП-10-

3/25.07.2019г., 17:18ч. 
Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 
 

Комисията е заседавала в периода от 26.07.2019 г. до 03.09.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 26.07.2019 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. Резултатите от работата на комисията са 

отразени в същия Протокол. 

 2. Протокол №2 от 14.08.2019г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 



2 

 

След извършените от комисията действия същата: 

1. Предлага на Възложителя: 

 - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.107, т.5 от ЗОП да отстрани 

участник „ВЕЛЦ“ ЕООД, поради следните мотиви:  

 На електронен носител участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, в електронен вид 

и непозволяващ редактиране на неговото съдържание, както и Приложение № 4 „Ценово 

предложение“. В част ІII. Указания за подготовката на образците на документите и на 

офертите на раздел ІV. Указания за подготовка на офертите, т.2.3 от документацията за 

участие, изрично е указано, че ценовото предложение - Приложение №4 се поставя в отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в 

общия плик с офертата, като информация относно предлаганата цена не трябва да е посочена 

извън плика „Предлагани ценови параметри“. В този смисъл участникът е нарушил 

императивната норма на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и е представил оферта, която не отговаря на 

законовото изискване за съдържание и форма и е в противоречие с изискванията на 

възложителя. В тази връзка е и Решение № 13605/07.11.2018 год. по адм. дело №9169/2018г. 

на ВАС.  

 

Предвид описаното, Комисията  счита, че участникът не е спазил изискванията за 

комплектованост на офертата, и безпорно може да се квалифицира, че не е изпълнил 

условие, посочено в документацията, по смисъла на чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с   чл.107, 

т.5 от ЗОП.  

 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 

 

 3. Протокол №3 от 19.08.2019г. от закрито заседание на комисията, която разгледа 

техническото предложение на допуснатите участници и определи оценката по показатели 

показатели П1 „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор, и неговата организация”, П2 „Измерител на качество, вкл. технически 

параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за 

всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ и П3 „Предложен 

срок за изпълнение на предмета на поръчката“, съгласно Методиката за определяне на 

комплексна оценка, приложена в документацията за участие.  
След извършените от комисията действия същата определи оценките по показатели П1, П2 

и П3, както следва: 

 

№ Участник показател  

П1 

показател  

П2 

показател  

П3 

1. „Перфетострой“ ЕООД 75 100 100 

2. „Омега Билд Корект“ ЕООД 100 100 100 

 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 
 

 4. Протокол №4 от 03.09.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача. 

На закрито заседание, комисията обстойно разгледа ценовите предложения на 

допуснатите участници. Комисията не 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, тъй като има само двама допуснати участници.  
  

 Комплексната оценка на допуснатите участници, съгласно методиката описана в 

обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел III „Критерии за възлагане, методика за 

комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател“ от  документацията е 

отразена в следната таблица:  
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№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

– П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

КО=0,15хП1+0,40х

П2+0,05хП3+0,40х

П4 

1. „ПЕРФЕТОСТРОЙ

“ ЕООД 

75 100 100 99.83 96.18 

2. „ОМЕГА БИЛД 

КОРЕКТ ЕООД“ 

100 100 100 100 100 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 
 

 

След извършените от комисията действия и във връзка с получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.107, т.5 от ЗОП участник „ВЕЛЦ“ 

ЕООД 

 

ІI. Направи следното класиране: 

 На І-во място: „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ” ЕООД с комплексна оценка –100,00 т. 

 На II-ро място: „ ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 96,18 т. 

  

 

 ІIІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде 

определен участникът, класиран на първо място, а именно:  „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ ” ЕООД.  

 

 

 На 03.09.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/  /Румен Христов/  

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

 

2.  /П/  /Камен Еленков/ 

 

3.  /П/  /Петко Петков/ 

 

                                4.  /П/  /Гергана Николова/  

 

 

 

 

 

 

 

             
* /П/ заличаването на подписи на физическите лица в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП. 

 


