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УТВЪРЖДАВАМ: ….(ПП)…… 

АНТОН ТРИФОНОВ 

Вр. и. д. Кмет на община Белоградчик 

Дата: 27.09.2019 г. 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Д О К Л А Д 
по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал.3 от ЗОП 

от Комисия назначена със Заповед № 780 /27.09.2019 г. на Вр. и.д. кмет на община 

Белоградчик за разглеждане на получената оферта и провеждане на договаряне на 

условията по договора, съгласно изискванията на възложителя в процедура чрез пряко 

договаряне с предмет „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 

Многофамилна жилищна сграда,  находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 28”, открита с Решение № 743 от 13.09.2019 г. и публикувана в РОП под № 00287-2019-

0006 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ, 

В изпълнение на Ваша Заповед № 780/27.09.2019 г. за разглеждане на получената оферта и 

провеждане на договаряне на условията по договора, съгласно изискванията на 

възложителя в процедура чрез пряко договаряне с предмет „Изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28”, и на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 

от ППЗОП ви представяме настоящият доклад относно работата на комисията, както 

следва: 

1. Състав на комисията.  

Съгласно Ваша Заповед № 780/27.09.2019 г. за разглеждане на получената оферта и 

провеждане на договаряне на условията по договора, съгласно изискванията на 

възложителя в процедура чрез пряко договаряне с предмет „Изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28” комисията беше в състав: 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

И ЧЛЕНОВЕ: Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител 

в община Белоградчик и  Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти 

и обществени поръчки“ в Община Белоградчик; 

В заповедта са определени и резервни членове, както следва - Ангелина Иванова 

Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо развитие” и Жанета 

Николова Николова – гл. експерт „Бюджет и финансов контрол” в община Белоградчик. В 

хода на работа не настъпиха промени в състава на комисията. 

2. Участници в процедурата 
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В деловодството на община Белоградчик е регистрирана оферта с вх. № 5090/ 26.09.2019 

г. от „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин. 

 

3. Описание на работния процес и действия на комисията при отваряне, 

разглеждане и оценка на офертата 

На 27.09.2019 г. в 09.30 ч. комисията проведе заседание на което присъстваше Иванчо 

Манолов Тодоров – Управител на „„Изострой-ВД” ЕООД” ЕООД. 

След отваряне на опаковката комисията установи, че тя съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Представя не на участника;  

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;  

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици; 

6.  Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец на възложителя, 

включващо: 

 Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка; 

 Строителна програма за организация и изпълнение на договора. 

8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

9. Заверено копие на валидно Удостоверение № I – TV 018659 за вписване в ЦПРС към 

Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строежи от трета до 

пета категория; 

10. Заверено копие на Годишните финансови отчети  за 2016 г. 2017 г. и 2018 г.; 

11. Заверено копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в 

строителството“ № 19 570 1317 0000827251 от 09.04.2019 г. на стойност 100 000 лева, 

издадена от ЗК „Армеец”; 

12. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената 

поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение от община Кула, от „Денивер” 

ЕООД и от община Белоградчик, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и че е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания;  

13. Списък на персонала, който ще изпълнява обществената поръчка и членовете на 

ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката както и документи, 

които доказват професионалната компетентност – 1. инж. Любен Димитров Любенов – 

технически ръководител, строителен инженер Диплома № 002472 от 12.08.1996 г. ВВИСУ 

„Л. Каравелов”, опит 23 г.;  2. Иванчо Манолов Тодоров -  лице за контрол по спазване на 

здравословни и безопасни условия на труд с Удостоверение № 05407 от 12.12.2018 г.; 3. 

Ивайло Иванчев Тодоров – лице за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството с Удостоверение № 05482 от 12.12.2018 г.; 



 

3 

 

 

 

 

14. Заверено копие на валиден Сертификат за система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008(2015), с обхват „Строителство и ремонт на сгради и съоръжения и прилежащата  

им инфраструктура. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътища и 

улици”; 

15. Заверено копие на валиден Сертификат за система за опазване на околната среда EN 

ISO 14001:2004(2015), с обхват „Строителство и ремонт на сгради и съоръжения и 

прилежащата им инфраструктура”. 

16. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на поръчката; 

17. Количествено стойностна сметка. 

След като установи, че офертата на участника „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин съдържа 

всички посочени в поканата до участника документи, комисията пристъпи към тяхното 

подробно разглеждане. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че участникът „Изострой-

ВД” ЕООД, гр. Видин е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК: 202115626, представлявано от Иванчо Манолов Тодоров. 

По отношение на личното състояние на участника са представени декларации по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП. 

Участникът предлага срок за изпълнение на видовете СМР 300 (триста) календарни дни, в 

който срок е предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

Участникът декларира: 

 че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че предложените от него, 

Линеен график и диаграма на работната ръка и Строителна програма са взаимно 

свързани и допълващи се като текстова/описателна част и графична част, както и че 

тяхното съответствие е задължително и липсата на такова ще се счита, че е 

представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и същата ще е основание за отстраняването ни на основание чл. 107, т. 2,  

„а“ от ЗОП. 

 че ще изпълни възложеното му строителство, съгласно съответните технически 

изисквания на Възложителя и предоставения му инвестиционен проект, при спазване 

на действащото законодателство и в съответствие с тези изисквания. 

 че при изпълнение на всички СМР ще спазва Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба към него, както и всички други закони и 

нормативни актове, имащи отношение към изпълнение предмета на настоящата 

поръчка 

Предложената цена за изпълнение на поръчката е в размер на 97 400,00 (деветдесет и седем 

хиляди и четиристотин) лева без ДДС или 116 880,00 (сто и шестнадесет хиляди 

осемстотин и осемдесет) лева с ДДС. 

Комисията констатира, че предложената цена не надвишава предвидената от възложителя 

прогнозна стойност от 97 506,47 лв (деветдесет и седем хиляди петстотин и шест лева и 

четиредесет и седем стотинки) без включено ДДС. 

След като установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя 

документи, комисията реши да допусне „Изострой-ВД” ЕООД до провеждане на  
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договарянето. Комисията пристъпи към преговори с участника до определяне на 

условията на договора, съобразно представения проект. 

В хода на обсъждането участникът не направи бележки и предложения по проекта на 

договора. В тази връзка всички клаузи на предложения от възложителя проект на договора 

бяха приети и същите остават непроменени. 

След извършване на описаните действия комисията изготви настоящия протокол, в който 

са отразени постигнатите договорености, с което договарянето приключи. 

 

4. Предложение за сключване на договор  

Комисията предлага на Вр. и. д. кмет на община Белоградчик в качеството му на 

Възложител да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  

находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28” с участника „Изострой-ВД” 

ЕООД, гр. Видин. 

 

Приложения: 

1. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията – Приложение № 1 

2. Протокол № 1 от 27.09.2018 г. – Приложение № 2. 

 

 

Председател: …(П)………………….. 

                       (Рени Длъгнекова) 

 

Членове: 1. ……(П)………………..                            2. …(П)………………….. 

                  (Марияна Маринова)                                      (Анелия Кирилова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 


