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ПРОТОКОЛ 

 

за проведени преговори с поканеното лице в процедура на договаряне без обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на 

авторски надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”, открита с 

Решение №РД-04-109 от 23.03.2018 г. на кмета на община Костенец. 

 

Днес, 12.04.2018 г., в 11:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - 

Костенец, в административната сграда на община Костенец на адрес: гр.Костенец, 

община Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, в изпълнение на заповед №РД-04-134 от 

12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец се събра комисия в състав: 

 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“;  

 2. Емилия Петрова Вълкова – главен експерт „Икономист - счетоводител".  

   

Запечатания плик с офертата за участие в процедура на договаряне без обявление 

бе предаден на комисията в 10:50 часа.  

 

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-134 от 

12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящ регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с 

участниците, подали оферти за участие в процедурата.  

 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

изх.№12-9 от 12.04.2018 г., в определения срок е постъпила оферта за участие от 

поканения участник.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него присъства представител на 

поканения участник в процедурата: 

 “НОВИЗА” ЕООД, с ЕИК 200719510, със седалище и адрес на управление: 

гр.София, район Лозенец, п.к.1407, ул."Люботрън" №5, ет.4, ап.18, тел.: 0885/277216, 

електронен адрес: pravdomira@yahoo.com, представлявано от Правдомира Иванова 

Алексиева – Управител. 

На заседанието присъства лично: Правдомира Иванова Алексиева – управител 

на “НОВИЗА” ЕООД, с ЕИК 200719510. 

 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирано предложение – 1 бр., както следва: 
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№ 
Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. “НОВИЗА” ЕООД  92-Н-30 05.04.2018 г. 08:47 ч. 

 

2. Подаденото предложение е постъпило в срока, определен в решението за 

обществената поръчка. 

3. Представения плик е с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението 

на участника.  

 Комисията отвори плика и оповести документите, които той съдържа. 

 

Наличието и редовността на представените от участника документи в плика, 

както и липсващите документи или констатираните нередовности са, както следва: 

“НОВИЗА” ЕООД, с ЕИК 200719510, представя всички изискуеми документи, 

като същите са редовни от формална страна и отговарят на изискванията на 

възложителя. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

 Допуска до договарянето участника отговарящ на изискванията за подбор – 

“НОВИЗА” ЕООД, с ЕИК 200719510.  

 

 Договарянето се извършва по критерий „най-ниска цена”.  

 

Управителя на дружеството - Правдомира Иванова Алексиева, предложи за 

вложения проектантски труд при осъществяване на авторския надзор по време на 

строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Костенец”, да бъде заплатена на “НОВИЗА” ЕООД, сума в размер на не 

повече от 10 482,11 лв. /десет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и 

единадесет стотинки/ без ДДС, при следните условия: 

а/ Цената е определена съгласно Наредба №1 от 17.05.2004 г. за определяне на 

минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране – 50.00 лв. час без ДДС 

(петдесет лева на час без ДДС). 

б/ Времето за авторски надзор да включва времето за път и времето за 

осъществяване на авторски надзор.  

Разплащането да се извършва всеки месец, след сключване на договора, след 

представен протокол за действително вложено време, подписан от представители на 

възложителя и изпълнителя, ведно с фактура за дължимото плащане. 

 

Правдомира Иванова Алексиева - управител на дружеството, прие предложението 

на комисията, необходимите членове на екипа по авторския надзор, при извънредна 

необходимост от присъствие на обекта, да бъдат известени за нуждата от посещение на 

обекта, в срок от 2 /два/ дни преди датата на посещението. 

 

 С това заседанието на комисията на комисията за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на 

изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителството на 
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обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,    

гр. Костенец”, открита с Решение за откриване на процедура по договаряне без 

обявление №РД-04-109 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, приключи на 

12.04.2018 г. в 11.55 часа.  

 

 Настоящият протокол, съставен съгласно чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки, заедно с цялата документация в процедурата, се 

предава на възложителя 

 

  

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадената от участника оферта.  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  Георги Янакиев 

 

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

 

 

Членове:                Анета Кирова                         Емилия Вълкова 

 

/..../П/............/        /......./П/............/

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

                                              

 

 Участник:             Правдомира Алексиева 

 

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

 

 

Дата: 12.04.2018 г. 

 

  


