
 

 

              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, 03.09.2019 година, комисия назначена със Заповед № ОА-669/02.09.2019 година на 

зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019 год., 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-11 от 16.08.2019 г., с ID 9091508, с предмет: „Изграждане на 

външен асансьор към административната сграда на община Ботевград“, по проект 

„Красива България”  и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Христов - Зам.-кмет на община Ботевград; 

          ЧЛЕНОВЕ: 

1. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт ОПТиК; 

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

строителство“;  

4. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“; 

 

Резервни членове: 

1. инж. Ирена Иванова – Гл. експерт НС и ТИ  

2. Таня Накова – Гл. експерт ОПТиК 

 

 се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинската администрация, 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. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участник „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор 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 на 

Техническо предложение. 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник и констатира, че участникът 

е представил Предложение на изпълнение на поръчката – Образец №9, съгласно изискванията на 

Възложителя и в съответствие с техническата спецификация. 

В предложение за изпълнение на поръчката – образец №9 участникът, предлага: 

 1) Срок за изпълнение на поръчката - 2 /два/ месеца, считано от датата на откриване на 

строителна площадка; 

 2) Гаранционни срокове, както следва: 

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и  съоръжения 

(включително и за земната основа под тях) – 10 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, съоръжения – 5 години. 

 3) Срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди – 3 календарни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. 



 

 

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя заложени в документацията за участие и обявата и единодушно взе 

решение да допусне участника по следващ етап на оценка и класиране. 

 

С оглед на критерия за възлагане „най-ниска цена“ и наличието на само една оферта, 

участникът автоматично се класира на първо място. 

 

След извършеното разглеждане и съпоставка на представената оферта по предварително 

обявените условия от Възложителя, и в съответствие с избрания от Възложителя критерии за 

възлагане на поръчката и избор на Изпълнител в настоящата обществена поръчка, комисията: 

 

І. Направи следното класиране: 

     На І-во място: „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД  

 

ІІ. Предлага на Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място, а именно: 

„ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, р-н 

Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 262, вх. а, ет. 1, ап. 4.   

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              /П/*  / Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.            /П/   /Камен Еленков/ 

 

2.      /П/   /Стефани Кръстева/ 

 

          3.  /П/   /инж. Стоил Атанасов/ 

 

          4.  /П/   /Мариета Димитрова/ 

 

 
Настоящият протокол се състави на 03.09.2019г. в 12:30ч. на основание чл.192, ал.4 от 

ЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:       /П/  

ЗАМ.-К М Е Т:  
/Борис Богданов Борисов,  

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

 

дата: 03.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

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

 


