
 

 

ПРОТОКОЛ №5 

Изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

(В НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ СЕ ОТРАЗЯВА ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

 

Настоящият протокол отразява работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП за извършване на 

подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците за изпълнение на 

обществена поръчка с Предмет: „Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на 

работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три 
обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на 

пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и 

осъществяване на авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и 
рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 

Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода 

от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ 

до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“, открита с Решение №РД-04-177/02.05.2018 г. на 
Кмета на Община Костенец, изпратено в РОП на 03.05.2018 г. и  публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с 

ID845251 и Обявление за поръчка изпратено за публикуване в РОП на 03.05.2018 г. и  публикувано в РОП 

на 03.05.2018 г. с ID845252. 

 

На 27.07.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец, в 09:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец - гр. Костенец,           
ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, като ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2,       

т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: „Предоставяне на проектантски 

услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на 

авторски надзор“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект 

„Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите 
му подпорни стени” и осъществяване на авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на 

обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на 

авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ 

водопровод за минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната 
карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ “. 

 

КОМИСИЯТА СЕ СЪБРА В СЪСТАВ: 

КОМИСИЯ В 

СЪСТАВ: 
ИМЕ и ФАМИЛИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Трайков Янакиев секретар на Община Костенец 

ЧЛЕНОВЕ: 

инж. Валентин Райчов 
Терзийски 

главен инженер на община Костенец 

Виолетка Петрова 

Нейчева 
старши експерт „Счетоводител” при Община Костенец 

 

ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОТ 

СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 



 

№ 
Участник 

подал офертата 
Вх. № 

Дата на 

получаване 

Час на 

получа

ване 

Адрес за кореспонденция, тел., 

факс, електронен адрес 

посочени върху плика с 

офертата 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 

1.  

„НИПРОРУДА“ 

ООД 
92-Н-57 25.05.2018 г. 10.06 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област Пловдив, община 

Пловдив, гр. Пловдив, район 
Тракия, п.к.4023, ж.к. „Тракия“, 

ул. „Княз Борис І“ №9, тел.: 

032/682793, факс: 032/682792, 
електронна поща: 

nprudapv@plov.omega.bg, 

представлявано от Милко 

Минков Михайлов – Управител с 
ЕИК 115245049 

Обособена 

позиция №2 

2.  

„ИЛИЯ БУРДА“ 

ЕООД 
92-И-21 25.05.2018 г. 12.04 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 
Витоша, п.к.1618, ж.к. „Бъкстон“, 

бл. 20, вх. Е, ап. 98, с адрес за 

кореспонденция: гр. София, 
п.к.1303, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 2, 

вх. В, ап. 207, тел.: 02/9294181, 

факс: 02/9200522, електронна 
поща: burda_ilia@mail.bg, 

представлявано от Илия Иванов 

Бурда – Управител с ЕИК 

130138798 

Обособена 

позиция №1 

3.  

„БОНДИС“ 

ООД 
92-Б-58 25.05.2018 г. 13.46 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 
Студентски, п.к.1700,               

ж.к. „Витоша“, ул. „Професор 

Георги Златарски“ №11, тел.: 

0888/555812, факс: 02/8685377, 
електронна поща: 

angelov@bondys.bg, 

представлявано от Кирил 
Александров Ангелов – 

Управител с ЕИК 130991159 

Обособена 

позиция №1 

4.  

„КОНСУЛТ 
2000“ ООД 

92-К-53 25.05.2018 г. 14.09 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 
Столична, гр. София, район 

Изгрев, п.к.1172, бул. „д-р 

Г.М.Димитров" №54, бл. 60,      
вх. В, ет. 6, ап. 67, с адрес за 

кореспонденция: Област София 

(столица), община Столична,     
гр. София, п.к.1172, ж.к. 

„Дианабад“, ул. „Пимен 

Зографски“ №18А, магазин 1, 

тел./факс: 02/9627292, 
електронен адрес: 

konsult2000@mail.bg, 

Обособена 
позиция №1 



 

представлявано от Костадин 

Христев Топуров – Управител с 

ЕИК 130047359 

5.  

„ЕКОЕМ“ 

ЕООД 
92-Е-117 25.05.2018 г.  15.43 ч. 

седалище и адрес на управление: 
Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 

Младост, п.к.1799, ж.к. „Младост 
2“, бл. 235, вх. 1, ет. 11, ап. 4Т, 

тел.: 02/8850033, факс: 

02/8850033, електронна поща: 
office@ekoem.bg, представлявано 

от Емилия Христова Костакева – 

Управител с ЕИК 121079308 

Обособена 

позиция №2 

6.  

ОБЕДИНЕНИЕ 

„РЕДИСКАВЪР

“ ДЗЗД 

92-П-27 04.05.2018 г. 16.09 ч. 

адрес за кореспонденция: Област 
София (столица), община 

Столична, гр. София, район 

Лозенец, п.к.1700, ул. „Димитър 

Яблански“ №22, ет. 3, ап. Ателие 
10, тел.: 0888/855255, електронна 

поща: rediscover@abv.bg, 

представлявано от Иво 
Детелинов Рачев – 

представляващ обединението 

Обособена 
позиция №2 

 

I ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА ПО КОНСТАТАЦИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ И/ИЛИ 

ТЕХНИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

 

I.1 Констатиране на присъстващи и осъществяване на регистрацията им 

т.1 В изпълнение на чл.54, ал.2 от ППЗОП председателя на комисията от името на 
комисията прикани присъстващите лица в залата да се легитимират и попълнят 

присъствен лист. 

т.2 При което комисията констатира, че в залата на откритото заседание на комисията: 

т.2.1 Няма присъстващи Представители на средствата за масова информация; 

т.2.2 Има присъстващи участници, а именно: 

а) Иво Детелинов Рачев – представляващ ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ 
ДЗЗД; 

 

II ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПОВЕСТЯВАНЕТО 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ПО ДРУГИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

II.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

II.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 Допуска се до отваряне Ценовото предложение на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

със следните показатели: индивидуална техническа оценка TO1 = 20 ТОЧКИ. 



 

 

II.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 Допуска се до отваряне Ценовото предложение на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 
със следните показатели: индивидуална техническа оценка TO2 = 10 ТОЧКИ. 

 

II.1.3 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД: 

т.1 Допуска се до отваряне Ценовото предложение на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 
със следните показатели: индивидуална техническа оценка TO3 = 20 ТОЧКИ. 

 

II.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

II.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от 
ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение 

на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение 

на участника не се отваря. 

 

II.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от 
ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение 

на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение 

на участника не се отваря. 

 

II.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 Допуска се до отваряне Ценовото предложение на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

със следните показатели: индивидуална техническа оценка TO4 = 20 ТОЧКИ. 

 

III ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА ПО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

III.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

III.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 

поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 
изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 



 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 

съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 
на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 

след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 26 800 лв. без ДДС. 

 

III.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 
поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 

изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 
съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 

на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 

след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 34 500 лв. без ДДС. 

 

III.1.3 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 

поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 

изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 

съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 

на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 

след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 31 500 лв. без ДДС. 

 

III.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

III.2.1 ЗА „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 



 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение 

на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение 
на участника не се отваря. 

 

III.2.2 ЗА „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП. Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение 

на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение 
на участника не се отваря. 

 

III.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 

поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 
изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 
съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 

на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 
след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 25 800 лв. без ДДС. 

 

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията приключи своята работа по ОТВАРЯНЕ НА 

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ в 10:30 часа на 27.07.2018 г. и реши да определи 27.07.2018 г. – 11:00 

часа, като дата и час за провеждане на закрито заседание за ПРОВЕРКА НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ 

 

КОМИСИЯ В 

СЪСТАВ: 
ИМЕ и ФАМИЛИЯ ПОДПИС ДАТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Трайков Янакиев (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 27.07.2018 г. 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

инж. Валентин Райчов 

Терзийски 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 27.07.2018 г. 

Виолетка Петрова Нейчева (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 27.07.2018 г. 

 


