
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, 21.06.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-293/15.06.2017 година на 

Кмета на община Ботевград, издадена на основание 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-8 от 23.05.2017г., с ID 

9064604, с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени 

позиции: Обособена позиция №1: „Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 

кв.м., гр. Ботевград”; Обособена позици я №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ 

Ботевград“; Обособена позиция №3: „Реконструкция на  сграда -кухненски  блок в ДГ 

"Здравец", с. Трудовец”; Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, 

с. Скравена”; Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. 

Ботевград”  и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

Н   А   З  Н  А Ч  А  В  А  М: 

 

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

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

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

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

строителство“ 

4. Иван Гуленов - Гл. специалист „Ниско строителство и техническа 

инфрастрктура“ 

 

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

продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от участниците и 

да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Орка - С” ООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията поставени 

от Възложителя и установи следното за обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5: 

- в образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, не е посочено кое от визираните в т.1 и т.2 обстоятелства 

участникът декларира. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията 

за участие образец №3, следва деклараторът да уточни обстоятелствата, които декларира за 

верни, като се съобрази с указанията към него, обозначени със скоби.  

            - в образец №7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение на 

обществената поръчка, не е посочен опит на ключовите експерти при строителство на обекти, 

сходни с предмета на обществената поръчка, каквото е изискването на възложителя, описано в 

обявата и документацията за участие. 

 При разглеждане на офертата, комисията установи, че участникът е представил едно 

общо Техническо предложение-образец №10 и едно общо Ценово предложение – образец №11 за 

всички обособени позиции, по които участва.  

 Съгласно изискванията на Възложителя, ако един участник участва за повече от една 

обособена позиция, се подава само една оферта, като в нея се поставят технически предложения 

и ценови предложения за всяка обособена позиция. Техническите предложения и Ценовите 

предложения в офертата трябва да са равни на броя на позициите, за които се кандидатства. 

 

С оглед на гореописаното и предвид констатираното, комисията приема, че офертата на 

участника не отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие 

и обявата, и на основание чл.107, т.1 и т.2, б. „а” от ЗОП, предлага участникът да бъде 

отстранен от понататъшно участие в обществената поръчка по всички обособени позиции.  

 



  

2. „Слави - Строй” ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията поставени 

от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията 

предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение по 

обособена позиция №1. 

 

3. „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното за обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5: 

 - в Образец №6 – Списък на изпълненото строителсто, участникът е декларирал дейности, 

сходни с предмета на поръчката, но не е посочил РЗП на изпълненото строителство.  При така 

попълнена информация не може да се установи дали се покрива изискването за „обем на сходни 

дейности“. 

            - в образец №7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение на 

обществената поръчка, не е посочен опит на ключовите експерти при строителство на обекти, 

сходни с предмета на обществената поръчка, каквото е изискването на възложителя, описано в 

обявата и документацията за участие. 

 

 С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи - Образец №6 – Списък на изпълненото 

строителство и  образец №7 - Списък на персонала, който участникът ще използва при 

изпълнение на обществената поръчка, за обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5. 

 

4. „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното за обособени позиции №1 и №5: 

            - в образец №7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение на 

обществената поръчка, не е посочен опит на ключовите експерти при строителство на обекти, 

сходни с предмета на обществената поръчка, каквото е изискването на възложителя, описано в 

обявата и документацията за участие. 

 

 С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи образец №7 - Списък на персонала, който 

участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка, за обособени позиции №1 и 

5. 

 

5. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното за обособени позиции №1, 2 и 5: 

 - в Образец №6 – Списък на изпълненото строителсто, участникът е декларирал дейности, 

сходни с предмета на поръчката, но не е посочил РЗП на изпълненото строителство.  При така 

попълнена информация не може да се установи дали се покрива изискването за „обем на сходни 

дейности“. 
  

 С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи Образец №6 – Списък на изпълненото 

строителство, за обособени позиции №1, 2 и 5. 

 

6. „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното за обособени позиции №1 и 5: 



  

 - в Образец №6 – Списък на изпълненото строителсто, участникът е декларирал дейности, 

сходни с предмета на поръчката с посочване на РЗП на същите. Комисията установи, че с общото 

декларирано РЗП не се покрива изискването за „обем на сходни дейности“. 

            - в образец №7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение на 

обществената поръчка, не е посочен опит на ключовите експерти при строителство на обекти, 

сходни с предмета на обществената поръчка, каквото е изискването на възложителя, описано в 

обявата и документацията за участие. 

 
 С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи Образец №6 – Списък на изпълненото 

строителство, за обособени позиции №1 и 5. 

 

7. ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното за обособени позиции №2, 3 и 4: 

 - в образец №7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение на 

обществената поръчка, не е посочен опит за ключов експерт „Координатор по безопасност и 

здраве“ при изпълнение на обект, сходен с предмета на обществената поръчка, каквото е 

изискването на възложителя, описано в обявата и документацията за участие. 

 

 С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи образец №7 - Списък на персонала, който 

участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка, за обособени позиции №2, 3 

и 4. 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат право да 

заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят изискванията 

на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

След извършване на тези действия на 23.06.2017г. 10:30ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.                     /П/              /Мария Христова/ 

 

2.                     /П/              /Таня Накова/ 

 

3.                     /П/              /инж. Стоил Атанасов/ 

 

4.                     /П/              /Иван Гуленов/ 

 

 

 

 

 


