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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: 31. 05. 2018г. 

  П Р О Т О К О Л 

  по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

На основание чл.181, ал. 4, във вр. с чл.106 от ЗОП, и в изпълнение на 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., комисия 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 

      изготви Протокола за резултатите от работата си както следва: 

 

   В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти е постъпила 

само една оферта от „Билд Инженеринг 77“ ЕООД, с вх.№ОП-7-1/22.05.2018г. – 17:05ч. 

След получаване на офертата председателят и членовете на комисията подписаха декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията е заседавала в периода от 23.05.2018 г. до 30.05.2018г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 23.05.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилата оферти. На заседанието не присъстваха представители 

на участниците и на средствата за масово осведомяване. 

Действията по отваряне на офертата преминаха в пълно съответствие с разпоредбите на 

ЗОП и ППЗОП. Отворена бе опаковката на офертата и оповестено нейното съдържание, след което 

бе подписан плик „Предлагани ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. 

Техническото предложение на участника също  беше подписано на всяка страница от трима от 

членовете на комисията.  

С това приключи публичната част и комисията взе решение 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.   

 След като разгледа представените документи, комисията е установила, че участник „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 бе 

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

разглеждане на Техническото предложение на участника и проверка на документите към него за 

съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че участникът „Билд 

Инженеринг 77“ ЕООД е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи. Налице 

е пълно съответствие с изискванията на Приложение №4-Техническо предложение и изискванията 

на Възложителя. 

Взето бе решение комисията да продължи работата си с 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.  

 

 2. Протокол №2 от 30.05.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

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

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатият 

участник „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД и оповести предлаганите от него цени. Плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – Приложение №10, 

Приложение – КСС и Анализ на единичните цени, и  хартия и CD с приложенията. Участникът 

предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 294 839,16 лева без ДДС, от 

които 148 996,38 лева без ДДС за материали. 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията,  и същата 

продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовото предложение 

на участника. Комисията установи, че предложената обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава 

максимално предвидения финансов ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната 

с думи предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки.  

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 по един допуснат участник. 

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

Възложителя критерий за възлагане най-ниска цена, комисията  

 

 І. Направи следното класиране: 

 На І-во място: „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД  

 

 ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място. 

 

 На 30.05.2018г.  комисията приключи своята работа и на осн.чл.181, ал.5 от ЗОП предостави 

настоящия Протокол за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените протоколи 

№1 от 23.05.2018г. и №2 от 30.05.2018г., и цялата документация по процедурата.  

 

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 


