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

  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 

 

 Днес, 23.05.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-251/23.05.2018г. на зам.-

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

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и 

ремонт на ДЯ „Здравец“, гр. Ботевград“, открито с Решение № ОП-7/24.04.2018г., в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. инж. Митко Тодорин – гл.експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

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

 

Резервни членове:  

1. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2.  Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

 

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

отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител по 

гореописаната обществена поръчка.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията за 

участие е постъпила една оферта от „Билд Инженеринг 77“ ЕООД, с вх.№ОП-7-

1/22.05.2018г. – 17:05ч. 

Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. След получаване на офертите 

председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата за масово осведомяване. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта от „Билд Инженеринг 

77“ ЕООД, ЕИК 200487072, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1836, бул. „Владимир Вазов“ №90, вх.А, ет.2, ап.4 и оповестяване на нейното съдържание. 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и оповестяване на 

съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, в 

10:30ч. приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед на което същата взе 

решение в 14:00ч. да продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане 

на  представените документи от участника за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.   

 

 В 14:00 ч. в зала №15 в сградата на общинската администрация, комисията се събра на 

закрито заседание, за да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените 

документи от участника и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

 Участникът „Билд Инженеринг 77“ ЕООД е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е 

представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 



От представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 След извършване на тези действия, комисията взе решение да продължи работата си по 

разглеждане на Техническото предложение на участника. 

  

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Билд 

Инженеринг 77“ ЕООД и проверка на документите към него за съответствието с 

изискванията поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и 

оформил всички изискуеми документи. Техническото предложение е представено на 

електронен носител (CD) в нередактируем формат. 

В Техническото си предложение – Приложение №4 участникът: 

1. Приема срок за изпълнение на поръчката – 4 месеца; 

2. Предлага гаранционни срокове за строежа, както следва:  

• за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 

години; 

• за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради – 5 години; 

• за завършен монтаж на машини и/или съоръжения – 5 години  

Към техническото си предложение, участникът е приложил Приложение №5-

Декларация материали, в която е описал строителните продукти, с които ще изпълни 

поръчката, с приложени декларации за съответствие на строителните продукти и декларации 

за експлоатационни показатели, каквото е изискването на Възложителя. 

Участникът подробно е обосновал организацията за изпълнение на строителния процес по 

видове дейности, като последователно ги е отразил в график за изпълнение на СМР. 

Ясно и разбираемо е посочил технологичната последователност на всички строителни 

работи. Участникът изчерпателно е разписал организацията за контрол на качеството при 

изпълнение на СМР на обекта и видовете контрол, които ще осъществява. Детайлно е 

пояснил задачите, задълженията и отговорностите на техническия и ръководен персонал  

по време на строителния процес на обекта. Представени са мерките за безопасност и здраве 

и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта, като 

участникът подробно описва подготвителните мероприятия и етапите на работа, които да 

гарантират успешното изпълнение. Налице е пълно съответствие с изискванията на 

Приложение №4-Техническо предложение и изискванията на Възложителя. 

 

С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 25.05.2018г. в 

12:30ч. и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовото предложение на участника, както и да направи 

окончателно класиране на следващо заседание на комисията, което ще се проведе на 

30.05.2017г. от 10:00ч.  
 

КОМИСИЯ: 

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

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

 

2.                /П/                  /инж. Митко Тодорин/ 

 
3.                /П/                  /Мария Христова / 

  
4.                /П/                  /Таня Накова/ 

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

за защита на личните данни 


