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П Р О Т О К О Л 
 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във 

фаза „Технически” и последващо осъществяване на авторски надзор по време на 

изпълнение на строително-монтажни работи  на многофамилни жилищни сгради и 

публична общинска сграда за образователна и социална услуга на територията на гр. 

Белоградчик” 

 

Днес 26.07.2018 г. от 09,00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, 

назначена със Заповед № 598 от 26.07.2018 година на кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне 

на инвестиционни проекти във фаза „Технически” и последващо осъществяване на 

авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи  на 

многофамилни жилищни сгради и публична общинска сграда за образователна и социална 

услуга на територията на гр. Белоградчик”се събра в състав: 

 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове:  

1. Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки”. 

2. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”; 

 

Резервни членове: 

 1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител; 

 2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”. 

На публичното заседание не присъстваха участниците или техни упълномощени 

представители. 

Първоначалният срок за получаване на оферти е до 17:00 часа на 19.07.2018 г. В обявеният 

срок са постъпили две  оферти от следните участници: 

1. „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 72, ет. 2 с вх. 

№ 3527/17.07.2018 г. в 13:24 ч.; 

 



 

 

2. „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” № 29, офис 53 с 

вх. № 3578/19.07.2018 г. в 11:12 ч. 

 

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти бе удължен до 17:00 

часа на 25.07.2018 г., в който е постъпила оферта от следният участник: 

„Тобо – Проджект” ЕООД, гр. София, ул. „Нишава” № 99 с вх. № 3647/24.07.2018 г. в 

12:39 ч. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване. 

Председателят обяви ценовите предложения на участниците: 

Участник № 1  „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив с предложена обща цена в размер на 

39 030,64 (тридесет и девет хиляди и тридесет лева и шестдесет и четири ст.) лева без 

ДДС, формирана както следва: 

1. За изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически” предложена обща 

цена в размер на 31 303,02 (тридесет и една хиляди триста и три лева и две ст.) 

лева без ДДС; 

2. За осъществяване на авторски надзор предложена цена в размер на 7 7727,62 (седем 

хиляди седемстотин двадесет и седем лева и шестдесет и две ст.) лева без ДДС. 

Участник № 2 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София с предложена обща цена в размер на 

34 494,27 (тридесет и четири четиристотин деветдесет и четири лева и двадесет и 

седем ст.) лева без ДДС, формирана както следва: 

1.  За изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически” предложена обща 

цена в размер на 28 320,69 (двадесет и осем хиляди триста и двадесет лева и 

шестдесет и девет ст.) лева без ДДС; 

2. За осъществяване на авторски надзор предложена цена в размер на 6 173,58 (шест 

хиляди сто седемдесет и три лева и петдесет и осем ст.) лева без ДДС. 

Участник № 3 „Тобо – Проджект” ЕООД, гр. София  с предложена обща цена в размер 

на 30 983,00 (тридесет хиляди деветстотин осемдесет и три) лева без ДДС, формирана 

както следва: 

1. За изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически” предложена обща 

цена в размер на 24 924,35 (двадесет и четири хиляди деветстотин  двадесет и 

четири лева и тридесет и пет ст.) лева без ДДС; 

2. За осъществяване на авторски надзор предложена цена в размер на 6 058,59 (шест 

хиляди петдесет и осем лева и петдесет и девет ст.) лева без ДДС. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 

офертата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

1.Участник № 1 „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани 

образци на документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се 

констатират липси и несъответствия.  



 

 

2. Участник № 2 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София  е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че участникът е представил 

всички изискуеми образци на документи, включително списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, но че  посоченият от 

участника експерт „ПБЗ” инж. Александър Иванов Николов не е посочено удостоверение 

за преминат курс по безопасност и здраве в строителството.  

Поради изложеното по-горе и на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а” от ЗОП комисията 

предлага офертата на „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София да бъде отстранена от участие в 

обществената поръчка поради това, че не отговаря на поставените критерии за подбор, 

заложени в документацията за участие и предварително обявените условия. 

 

3. Участник № 3 „Тобо – Проджект” ЕООД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи следното: 

3.1. В представените от участника удостоверения за добро изпълнение от „Балкана Хотел” 

ООД, гр. Габрово и от община Пловдив липсва период на изпълнение на услугата; 

3.2. В представените удостоверения за добро изпълнение от община Сунгуларе и община 

Павликени липсват стойност и период на изпълнение. 

Съгласно изискванията на възложителя и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване 

съответствието с критериите за подбор участниците представят списък на услугите, които 

са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.  

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, ал. 1 и 2, буква „а”от ЗОП комисията 

предлага офертата на „Тобо – Проджект” ЕООД, гр. София да бъде отстранена от участие 

в обществената поръчка поради това, че не отговаря на поставените критерии за подбор, 

заложени в документацията за участие и предварително обявените условия  

 

Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически” и 

последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на 

строително-монтажни работи  на многофамилни жилищни сгради и публична 

общинска сграда за образователна и социална услуга на територията на гр. 

Белоградчик” да бъде определен участника „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив след 

утвърждаване на протокола. 

 

 

Настоящият протокол е съставен на 26.07.2018 г. и заедно с цялата документация, събрана 

по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, 

ал. 4 от ППЗОП. 

 

Комисия: 

Председател: ..........(П)..................                Членове: 1.........(П)............................. 

                        (Р. Длъгнекова)                                 (Ан. Кирилова) 

                                                                                         

                                                                                    2........(П).......................... 

                                                                                          (М. Иванова) 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 


