
ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес, 12.04.2018 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-133 от 

12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, за разглеждане и оценка на офертите 

на участниците по реда на тяхното постъпване за участие в обществена поръчка с предмет: 

"Избор на изпълнител на консултантски услуги, свързани с управлението на проект 

"Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, финансиран 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР), открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки с №92-А-52 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

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

2. Мая Стоянова Петкова – младши експерт „Проекти на Европейския съюз”. 

Запечатаните пликове с офертите за участие бяха предадени 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-04-133 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.№12-8 от 12.04.2018 г., в определения срок са постъпили три оферти за участие в 

обществената поръчка.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата няма предтавтели. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирани оферти – 2 /два/ бр., както следва: 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ 

ЕООД  
92-А-60 02.04.2018 г. 12.57 ч. 

2. „НЮ САЙЪНС" ЕООД 92-Н-36 04.04.2018 г. 09.21 ч. 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 



 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на 

участниците.  

 На основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, офертите на участниците се отвориха по реда на тяхното постъпване, като 

последователно за всяка една председателя на комисията обяви ценовите предложения, 

както следва: 

1. „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД – предложена цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 9 980.00 лв. /девет хиляди деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС; 

2. "НЮ САЙЪНС" ЕООД – предложена цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 10 290.00 лв. /десет хиляди двеста и деветдесет лева/ без ДДС. 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 16.04.2018 г., като 

разгледа офертите и провери съответствието на съдържанието им с изискванията на 

възложителя, посочени в публикуваната обява и документацията на поръчката и 

констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на 

консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, открита с Обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с №92-А-52 от 

23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в постъпилите оферти от участниците се 

установи следното:  

 

1. „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 201426791, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Надежда, 

п.к.1220, ж.к. „Надежда“, ул. „Жорж Дантон“ №45, тел.: 0897/999976, е-mail: 

arhitektproekt@abv.bg, представлявано от Румен Еленков Петров – Управител. 

Участника не е посочил информация или представил документи за предложеното 

лице, член на екипа експерти: Диана Нешева Пенева - експерт управление, да притежава 

специфичен опит от минимум 3 години в управление на проекти, съгласно 

изискванията на Указанията към участниците за участие в поръчката. 

Участника не е посочил информация или представил документи за предложеното 

лице, член на екипа експерти: Йордан Здравков Йорданов - строителен инженер, да 

притежава специфичен опит включващ участие в изпълнението на минимум два 

проекта, включващи дейности по управление на инвестиционни проекти за изграждане на 

инфраструктура, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, съгласно изискванията на Указанията към участниците за участие в 

поръчката. 

Участника е представил в комплекта документи за участие в обществената 

поръчка, образци на документи изготвени от друга община с предмет различен от 

предмета на настоящата обществена поръчка.  

 

2. "НЮ САЙЪНС" ЕООД, с ЕИК 202129572, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Средец, 

п.к.1000, ул. "Георги Сава Раковски" №122Б, ет.1, ап.14, с адрес за кореспонденция:        

гр. София, ж.к. „Белите брези“, ул. „Чепино“ №1-6, ет.1 (приземен), тел.: 0885/149216, 

електронен адрес: newscience.itd@gmail.com, представлявано от Фани Димова Генева – 

Управител. 

Участника не е представил коректно попълнена Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП – Образец № 2, съгласно изискванията на Указанията към участниците за 

участие в поръчката. 

mailto:arhitektproekt@abv.bg


Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Участника „АРХИТЕКТ ПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 201426791, следва да посочи 

или представи: 

1. За предложеното лице за предложеното лице, член на екипа експерти: Диана 

Нешева Пенева - експерт управление, да се посочи информация или представят 

документи, да притежава специфичен опит от минимум 3 години в управление на 

проекти, съгласно изискванията на Указанията към участниците за участие в поръчката. 

2. За предложеното лице, член на екипа експерти: Йордан Здравков Йорданов - 

строителен инженер, да се посочи информация или представят документи, да притежава 

специфичен опит включващ участие в изпълнението на минимум два проекта, 

включващи дейности по управление на инвестиционни проекти за изграждане на 

инфраструктура, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, съгласно изискванията на Указанията към участниците за участие в 

поръчката. 

3. Обяснение за наличие в представените комплект документи за участие в 

обществената поръчка, образци на документи изготвени от друга община с предмет 

различен от предмета на настоящата обществена поръчка.  

 

ІІ. Участника "НЮ САЙЪНС" ЕООД, с ЕИК 202129572, следва да посочи или 

представи: 

Участника да представи коректно попълнена Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец № 2, съгласно изискванията на Указанията към участниците за участие 

в поръчката. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, считано 

от датата на получаване на протокола, за представяне на изискуемите документи. 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. 

 

Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата 

16.04.2018 г. 

 

 

 Председател:         Георги Янакиев - ......../п/........... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

      Членове:          Анета Кирова - ..../п/...............  
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

           Мая Петкова - ..../п/............... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


