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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №2 

 
Днес, 05.05.2016 година, комисия назначена със Заповед №ОА-183/25.04.2016 година 

на Кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.101г, ал.1, във връзка с чл.101а, 

ал.2 от ЗОП /отм. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г./ и във връзка с Публична покана  № ПП – 

5/13.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с 

предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или рехабилитация на 

общински пътища и улици в община Ботевград” и с оглед избор на изпълнител,  в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
            1. Румен Христов – зам. кмет на община Ботевград  

                                  2. Виктория Филипова - гл. юрисконсулт 

                                  3. инж. Валери Зланков – гл. експерт „Ниско строителство и инженерна 

инфраструктура”  

          4. Таня Накова - гл.експерт „ОП, Т и К” 

Резервни членове:  

                                 1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване” 

                                 2. Йорданка Петрова – ст.експерт „Европейски и национални програми и 

проекти” 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация, за да отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участник „Дженерис” АД, 

изискани с Протокол №1 от 25.04.2016г., както и да извърши повторно разглеждане на 

документите за подбор, относно съответствието им с изискванията, поставени от 

Възложителя, да  разгледа обстойно и оцени Техническото предложение на допуснатите 

участници и да направи класиране на същите. 

 

Комисията констатира, че участникът „Дженерис” АД в предвидения законов срок от 

три работни дни от получаване на протокола /потвърдено получаване на електронен адрес 

на 26.04.2016г./, не е спазил указанията, дадени с Решение № 3 от Протокол № 1 от 

25.04.2016г. на комисията, като не е представил изисканата допълнителна информация и 

документи, поради което Комисията приема, че офертата на участника не отговаря на 

предварително обявените условия и критериите за подбор на Възложителя и взе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

На осн. чл. 101г., ал. 1 от ЗОП /отм. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г./, във връзка с чл. 88, ал.5, 

т.7, предложение 3-то от Раздел VІІ от Вътрешните правила за провеждане на 

обществени поръчки в общинска администрация гр.Ботевград, утвърдени със Заповед 

№ОА-94/09.03.2015г. на кмета на община Ботевград не допуска  участник  „Дженерис” 

АД до следващ етап на оценка 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /П/ *                      /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.            /П/                         / Румен Христов / 

 

           2.           /П/                         /Виктория Филипова/ 

 

                                3.            /П/                        /инж. Валери Зланков/ 

 



  

                                4.            /П/                        /Таня Накова/ 

 

 

С оглед на горното комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката на единствения допуснат участник  

„ВТС-Консултинг” ЕООД, за установяване на съответствието му с предварително 

обявените условия от Възложителя и да направи оценка по показатели К1 – Срок за 

изпълнение, К2-Предлагана цена, съгласно Методиката за определяне на комплексна 

оценка на подадените оферти, приложена в документация за участие 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /П/ *                      /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.            /П/                         / Румен Христов / 

 

           2.           /П/                         /Виктория Филипова/ 

 

                                3.            /П/                        /инж. Валери Зланков/ 

 

                                4.            /П/                        /Таня Накова/ 

 

 

„ВТС-Консултинг” ЕООД 

Техническото предложение – Приложение №8 на участника съдържа: 

1) Срок за изпълнение – до 20 календарни дни 

 

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното 

Техническо предложение от участника, комисията установи, че офертата отговаря на 

предварително заложените изисквания на Възложителя, съгласно Публичната покана, 

Указанията за участие и Техническата спецификация и взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №3 

допуска участник „ВТС-Консултинг” ЕООД  до следващ етап - оценка на Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение и класиране на 

офертата 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /П/ *                      /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.            /П/                         / Румен Христов / 

 

           2.           /П/                         /Виктория Филипова/ 

 

                                3.            /П/                        /инж. Валери Зланков/ 

 

                                4.            /П/                        /Таня Накова/ 

 

 

След извършване на горе-описаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 



  

комисията не може да направи оценка по показателите, заложени в документацията, тъй като 

е налице само един допуснат участник.  

Комисията  предлага на Възложителя участникът „ВТС-Консултинг” ЕООД да бъде 

определен за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на Глава осма „А” от 

ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или рехабилитация 

на общински пътища и улици в община Ботевград”. 

 

Комисията приключи своята работа на 09.05.2016г. в 12:00ч. и представи протокола 

на Възложителя за утвърждаване.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /П/ *                      /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.            /П/                         / Румен Христов / 

 

           2.           /П/                         /Виктория Филипова/ 

 

                                3.            /П/                        /инж. Валери Зланков/ 

 

                                4.            /П/                        /Таня Накова/ 

 

 

 

 

.  

   УТВЪРДИЛ:   /П/ 

   Борис Борисов 

   Зам. КМЕТ на Община Ботевград 
    упълн. със Заповед №ОА-193/05.05.2016г. 

 

   Дата: 09.05.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 

 


