
ПРОТОКОЛ  № 4  

 
от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-04-185 от 09.05.2018 г. на Кмета 

на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец -       

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството“, открита с Решение №РД-04-136 от 

12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

 

На 24.07.2018 г. в сградата на община Костенец се свика комисията, която да 

разгледа, оцени и класира офертите на участниците в публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството“ по Обособена позиция №1: „Избор на 

Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец –   

с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ и Обособена позиция 

№2: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Строително-монтажни работи за подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, открита с Решение №РД-04-136 

от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

 

Присъстват всички членове на комисията: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

  Членове:  

 1. инж. Валентин Райчов Терзийски – главен инженер на община Костенец;  

2. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист”. 

 

 І. На днешното заседание комисията ще разгледа представените от участниците 

подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценовите им предложения, 

изискани от комисията на посочения от участниците адреси за кореспонденция. 

  В определения в горепосочените искания 5-дневен срок, участниците са 

представили обосновки, регистрирани в деловодството на община Костенец, както 

следва: 

1. По Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец 

– участък от км 0+000 до км 9+000“, от участниците: 

1.1. „Т 7 консулт“ ЕООД, с вх.№92-Т-12/02.07.2018 г. 

1.2. „Пловдивинвест“ АД, с вх.№92-П-26/28.06.2018 г. 

1.3. „Икар Консулт“ АД, с вх.№92-И-15/02.07.2018 г. 

2. По Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Строително-монтажни 

работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, от 

участниците: 

2.1. „Т 7 консулт“ ЕООД, с вх.№92-Т-12/02.07.2018 г. 

2.2. ЕТ „Строителен надзор Татяна Немска“, с вх.№92-Е-104/28.06.2018 г. 

2.3. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД – няма представена обосновка. 

 

  На основание чл. 72, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията ще 

оцени получените обосновки от участниците по обособените позиции по отношение на 

тяхната пълнота и обективност, относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 - т. 5 от 

Закона за обществените поръчки, съответно тяхното наличие и обосновано доказване. 

Цитираната правна норма регламентира задължението на комисията да прецени 



обективността на представената от всеки участник обосновка, като въз основа на своята 

самостоятелна и независима преценка да я приеме или отхвърли. Във втория случай 

комисията ще предложи на Възложителя да отстрани съответния участник на основание 

чл. 70, ал. 3 - 5 от Закона за обществените поръчки, като за целта ще изложи подробни 

мотиви за своето решение.  

  В задълженията на Комисията е да подведе и съпостави изложените от 

участниците по обособените позиции аргументи, от една страна - с конкретните 

изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката и особеностите и спецификите 

на конкретните дейности от обхвата на поръчката, а от друга – да проследи за 

действителното наличие на поне едно от обективните обстоятелства, установени в чл. 72, 

ал. 2 от Закона за обществените поръчки, за да може да приеме така представената 

обосновка за обективна.  

  С цел законосъобразно провеждане на процедурата, при спазване на принципите 

на Закона за обществените поръчки, за възлагане на обществени поръчки и в изпълнение 

на нормативно установеното си задължение, посочено по-горе, Комисията ще разгледа и 

анализира представените от участниците обосновки по обособените позиции, от една 

страна като самостоятелен акт, на основание визираните и изтъкнати в тях 

обстоятелства, и от друга страна – в съвкупност и в съпоставка с ценовото предложение 

на съответните участници за участие в процедурата.  

 

1. По Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец 

– участък от км 0+000 до км 9+000“, от участниците: 

1.1. Участника „Т 7 консулт“ ЕООД е представил в срок писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената от него цена, съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки.  

Получената обосновка бе приета от комисията, след оценка на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл. 70, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

на които се позовава участникът.  

1.2. „Пловдивинвест“ АД е представил в срок писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от него цена, съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки.  

Получената обосновка бе приета от комисията, след оценка на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл. 70, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

на които се позовава участникът.  

1.3. „Икар Консулт“ АД е представил в срок писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от него цена, съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки.  

Получената обосновка бе приета от комисията, след оценка на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл. 70, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

на които се позовава участникът.  

 

2. По Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Строително-монтажни 

работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, от 

участниците: 

2.1. „Т 7 консулт“ ЕООД е представил в срок писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от него цена, съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки.  

Получената обосновка бе приета от комисията, след оценка на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл. 70, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

на които се позовава участникът.  



2.2. ЕТ „Строителен надзор Татяна Немска“ е представил в срок писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената от него цена, съгласно чл. 72, ал. 1 

от Закона за обществените поръчки.  

Получената обосновка бе приета от комисията, след оценка на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл. 70, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

на които се позовава участникът.  

2.3. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД не е представил писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената от него цена, съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки.  

На основание чл. 72, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, поради липса на 

представени доказателства за обосноваване на предложената цена, комисията предлага 

участника да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви за отстраняване: 

На основание чл. 107, т. 3 от Закона за обществените поръчки и т. 3 от Други 

основания за отстраняване на Раздел V.1. Обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участниците от Документацията във връзка с 

непредставена обосновка по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, за начина 

на образуване на предложената цена, която е по-благоприятна с повече от 20 на сто от 

средната цена на останалите оферти за обособената позиция от обществената поръчка. 

  
 ІІ. След като приключи разглеждането на представените от участниците по 

обособените позиции подробни писмени обосновки, Комисията пристъпи към 

класирането на офертите и по двете обособени позиции по показател Икономически най-

изгодната оферта въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно       

чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Бе получено следното класиране: 

1. По Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец 

– участък от км 0+000 до км 9+000“, както следва: 

1-во място „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 

2-ро място „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801  

3-то място „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

4-то място „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668 

5-то място „Строл – 1000“ АД, с ЕИК 130046442 

6-то място „Контрол 21“ ООД, с ЕИК 130064337 

2. По Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Строително-монтажни 

работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както 

следва: 

1-во място „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801 

2-ро място ЕТ „Строителен надзор Татяна Немска“, с ЕИК 130092219  

3-то място „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668 

4-то място „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

5-то място „Бул Строй Контрол инженеринг“ АД, с ЕИК 130188559  

 

ІІІ. Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участници по обособените позиции, в резултат на прилагане 

на критерий за оценка „най-ниска цена“ на офертите за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството“ по Обособена позиция №1: „Избор на 

Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. 

Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ и Обособена позиция 



№2: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Строително-монтажни работи за подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, открита с Решение №РД-04-136 

от 12.04.2018 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията единодушно определи за 

спечелили процедурата участници по обособените позиции, както следва: 

1. По Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. 

Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ - „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 

131192254.  

2. По Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Строително-монтажни 

работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - „Т 7 

консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801.  

   

В 11.55 часа заседанието на комисията за разглеждане на подадените оферти в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка завърши. 

Настоящият ПРОТОКОЛ 4, съставен на 24.07.2018 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1, 

ПРОТОКЛ 2 и ПРОТОКОЛ 3, представляват цялостният и окончателен Протокол на 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор 

на Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството“ по Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. 

Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ и Обособена позиция №2: „Избор на 

Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

обект: „Строително-монтажни работи за подобряване на материалната база на ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“, открита с Решение №РД-04-136 от 12.04.2018 г. на Кмета на 

община Костенец и заедно с доклада по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

и цялата документация в процедурата се представя на възложителя, за утвърждаване. 

  

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадените от участниците оферти.  

 

 КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Янакиев  ............./П/...................... 

      и членове:     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

  инж. Валентин Терзийски  .............../П/.....................  
    (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

инж. Анна Чукова           ............../П/....................... 
    (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 


