
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, 06.04.2020 година, комисия назначена със Заповед № ОА-353/06.04.2020 година на 

зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 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-5 от 20.03.2020 г., с ID 9097487, с предмет: „Детска градина 

„Детелина“, с. Скравена, общ. Ботевград – втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна 

на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ по проект „Красива 

България“, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

2. Таня Накова – гл. експерт ОП, Т и К; 

3. инж. Митко Тодорин – Гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“; 

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

проекти“; 

Резервни членове: 

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Стефани Кръстева – Ст. експерт ОП, Т и К, 

 

се събра в 10:00 часа в зала „Христо Ботев“ - партер в сградата на Общинска 

администрация Ботевград, за да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор 

на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет. 

Председателят на комисията подписа протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и обяви, че до 

17:30 ч. на 03.04.2020 г. са постъпили четири оферти. Няма подадени оферти след изтичане 

на крайния срок.  

На заседанието на комисията присъства Теодор Серафимов, упълномощен представител 

на „Парсек Груп“ ЕООД. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

№1. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Ботевград, ул. „Мадара“ 

№13 – с вх. №С-5-1/02.04.2020 г. – 16:55 ч. 

№2. „ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. 

„Проф. Х. Вакарелски“ №16, ап.11  – с вх. № С-5-2/03.04.2020 г. – 10:00 ч. 

№3. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Подофицер 

Георги Котов“ №18, ет.1 – с вх. № С-5-3/03.04.2020 г. – 17:20 ч. 

№4. „ОДЕСОССТРОЙ“, с адрес за кореспонденция: общ. Варна, с. Тополи, местност 

„Козаджи“, база „Одесосстрой“ – с вх. № С-5-4/03.04.2020 г. – 17:25 ч. 

 

 След получаване на офертите и запознаване с Протокола участниците,  председателят и 

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

 

Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване и да обяви ценовите предложения. 



  

1. КА ВА СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 204010264 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена за изпълнение 

в размер на 259 782,29 лева без ДДС или 311 738,75 лева с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

и представител на „Парсек Груп“ ЕООД подписаха техническото предложение на участника. 

 

2.  „ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ“ ЕООД 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията установи, че представените документи, съдържащи се в 

офертата не са попълнени. Участникът е представил разпечатани образци, съгласно 

документацията  за участие в обществената поръчка, в които липсват необходимите данни и 

информация относно административни сведения за участника, лично състояние и съответствие 

с критериите за подбор, както и не попълнено техническо и ценово предложение за изпълнение 

на поръчката, също така върху представените документи липсва положен подпис.  

В случая се констатира само формално представяне на заявление за участие и оферта, 

които не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя. Образците са част 

от одобрената документация за участие и са задължителни за участниците по обществената 

поръчка.   

От представените непопълнени образци, в т.ч. и Ценово предложение – Образец №11, 

комисията не може да оповести предлагана обща цена за изпълнение на поръчката от участник 

„ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ“ ЕООД. В офертата не се съдържат конкретни параметри на ценово 

предложение. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да предостави 

възможнот на участника да представи нова информация или да допълнят представената, тъй 

като каквато и да е допълнителна информация, би било промяна в техническото и ценово 

предложение, което е недопустимо, съгласно императивните разпоредби на чл.104, ал.5 от ЗОП. 

Според разпоредбите на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата, участникът 

трябва да се придържа точно към обявените условия от възложителя и представяне на всички 

посочени от него документи и образци. С подаването на офертата участникът се  задължава да 

приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документация, при спазване на ЗОП 

и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.  

 

С оглед направените констатации и на основание чл.107, т.2, буква „а“ и т.5 от ЗОП, 

комисията предлага за отстраняване участника „ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ“ ЕООД, тъй 

като същият не отговаря на предварително обявените условия и не е изпълнил други условия, 

посочени в обявата и документацията за обществена поръчка. 

 

 

3.  „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД с ЕИК 203215490 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка.  

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена за изпълнение 

в размер на 267 626,92 лева без ДДС или 321 152,30 лева с ДДС. 

При спазване на разпоредбата на чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника.  
 

4.  „ОДЕСОССТРОЙ“ 

Подадената оферта е в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. След 

отваряне на офертата, комисията установи, че не са представени никакви документи, съгласно 



  

поставените от Възложителя изисквания. При отваряне на офертата, в опаковката комисията 

установи наличието на папка с празни /не попълнени/ бели листа.  

Офертата на участника следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията 

за участие и да бъде оформена по приложените към нея образци. Образците са част от 

одобрената документация за участие и са задължителни за участниците по обществената 

поръчка. Офертата на участника трябва да бъде напълно съобразена с тези образци.  

Според разпоредбите на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата, участникът 

трябва да се придържа точно към обявените условия от възложителя и представяне на всички 

посочени от него документи и образци. С подаването на офертата участникът се  задължава да 

приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документация, при спазване на ЗОП 

и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.  

В случая се констатира само формално представяне на заявление за участие и оферта. 

В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да предостави 

възможнот на участника да представи нова информация или да допълнят представената, тъй 

като каквато и да е допълнителна информация, би било промяна в техническото и ценово 

предложение, което е недопустимо, съгласно императивните разпоредби на чл.104, ал.5 от ЗОП. 

 

С оглед направените констатации и на основание чл.107, т.2, буква „а“ и т.5 от ЗОП, 

комисията предлага за отстраняване участника „ОДЕСОССТРОЙ“, тъй като същият не 

отговаря на предварително обявените условия и не е изпълнил други условия, посочени в 

обявата и документацията за обществена поръчка. 

 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, на 06.04.2020г. в 10:30ч. приключи 

публичната част от заседанието на комисията, предвид на което същата взе решение да 

продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на представените 

документи за съответствието им с изискванията на Възложителя и класиране на офертата на 

09.04.2020г. в 10:00ч. 

 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/*          /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                  /П/            /Камен Еленков/ 

 

                                2.                  /П/            /Таня Накова/ 

  

                                3.                  /П/            /инж. Митко Тодорин/ 

 

                                4.                  /П/            /Мариета Димитрова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


