
ПРОТОКОЛ №3 
  

Днес, 07.02.2019 г., комисия назначена със Заповед №РД-04-397 от 30.08.2018 г. на 

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

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството по проект: Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“, открита с Решение №РД-04-339 от 24.07.2018 г. на Кмета на Община Костенец, 

в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове:  

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

 2. инж. Ирена Вутова Кънчева-Тодорова, магистър „Строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство“.  

 Комисията започна своята работа от 11.00 часа, в сградата на Община Костенец.  

Участниците са надлежно уведомени за определения ден, час и място за отваряне и 

оповестяване на ценовите оферти. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, на заседанието присъства Алексей Гаврилов Георгиев – 

упълномощен представител на „Контрол 21“ ООД, участник в ДЗЗД „Екип 21“.  Няма 

присъстващи представители на средствата за масово осведомяване. 

 

І. В съответствие с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, Председателят на комисията отвори и оповести, ценовите 

предложения на допуснатите участници, както следва: 

1. ДЗЗД „Екип 21“ , предлага обща цена за изпълнение в размер на 19 880.00 лв. 

(деветнадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС. 

2. „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, предлага обща цена за изпълнение в 

размер на 6 095.00 лв. (шест хиляди деветдесет и пет лева) без ДДС. 

3. „Градиакт Консулт“ ООД, с ЕИК 121748902, предлага обща цена за изпълнение 

в размер на 4 999.00 лв. (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) без ДДС. 

4. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с ЕИК 203911957, предлага обща цена за 

изпълнение в размер на 19 972.00 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин седемдесет и два 

лева) без ДДС. 

5. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 131127235, предлага обща цена за изпълнение 

в размер на 6 225.00 лв. (шест хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. 

 

С отварянето на пликовете с ценовите предложения приключи публичната част от 

заседанието на Комисията. 

 

ІІ. В закрито заседание комисията провери дали ценовите предложения на 

допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

Документацията за участие в процедурата. Ценовите оферти бяха проверени за допуснати 

технически грешки. 

 

След обстойно запознаване с ценовите предложения на допуснатите участници 

комисията констатира, че оферти на участници съдържат ценово предложение, което е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на 



останалите участници по този показател за оценка. Въз основа на направените констатации, 

комисията 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, поради това, че в 

ценовата си оферта участници са предложили цена, която е по-благоприятна с повече от 20 на 

сто от средната цена на останалите оферти от конкретната обществена поръчка, същите е 

необходимо да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от тях цена, в 5-дневен срок от получаване на искането от участника. Те следва 

да бъдат представени в Община Костенец, град Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, „Център за 

услуги на граждани”, ет.1 в определения срок, лично или по пощата от следните участнициа: 

1. „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801 

2. „Градиакт Консулт“ ООД, с ЕИК 121748902 

3. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 131127235 

 

 В 11.55 часа завърши поредното заседание на комисията за разглеждане на 

подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: 

Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, открита с Решение 

№РД-04-339 от 24.07.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол. 

 

 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. Ирена Кънчева           ............../П/....................... 
    (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


