
УТВЪРДИЛ: подпис 

 

Д. КАМЕНОВА 

                                                                                      Кмет на Община  Берковица 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

(съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП) 

от дейността на комисия от длъжностни лица, назначена от възложителя за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане чрез публична покана 

на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 

03928.512.418 па плана на град Берковица” 

  

Днес, 27.08.2014г. в 14:00 ч., в изпълнение на Заповед № ОП-3-099 от 

27.08.2014г, издадена от Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, 

комисия в състав: 

 

Председател 

Гергана Антонова – зам. кмет на Община Берковица 

и членове 

1. Иван Веселинов – юрист; 

 

2. Паулина Харалампиева – младши експерт „ЕФПП”; 

 

3. Анита Филипова – ст. счетоводител; 

 

4. инж. Илия Илиев – директор Дирекция „СИООС”; 

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти с цел възлагане чрез 

публична покана на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: 

"Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 03928.512.418 па плана на град 

Берковица”  

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите 

със състава и правилата за работа на комисията. 

Комисията констатира, че в деловодството на Възложителя за участие в 

процедурата са представени 5 /пет/ оферти. 

При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при 

деловодството на Възложителя и върху депозираните пликове са отбелязани 

входящ номер, дата и час на получаване.  



Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящият 

регистър на подадените оферти, а именно: 

1. Фирма „НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр. София, ЕИК 

130270262, с оферта от 09:56 ч. на 14.08.2014 г; 

2. Фирма „СТЕНЛИ - 03” ЕООД  - гр. Лом, ЕИК 111553117, с оферта от 10:07 

ч. на 14.08.2014 г; 

3. Фирма „СТРОЙНЖЕНЕРИНГ-В” ЕООД  - с. Баните, ЕИК 202603262, с 

оферта от 12:50 ч. на 14.08.2014 г; 

4. Фирма „ГЕОКОМ-2000” ООД  - гр. Гоце Делчев, ЕИК 101512168, с оферта 

от 12:53 ч. на 14.08.2014 г; 

5. Фирма „МЕГА ХИДРОСТРОЙ” ЕООД  - гр. Божурище, ЕИК 131456729, с 

оферта от 14:46 ч. на 18.07.2014 г; 

 

На заседанието присъстват представители на участниците, както следва: 

1. Георги Григоров Ганов – представител по пълномощно на фирма 

„МЕГАХИДРОСТРОЙ” ЕООД – гр. Божурище; 

2. Валери Пламенов Солаков – представител по закон /управител/ на фирма 

„СТРОИНЖЕНЕРИНГ-В” ЕООД – с. Баните. 

           

 Обявлението за отваряне на офертите на кандидатите е публикувано на 

профила на купувача на 22.08.2014 г. 

След като се запознаха с входящия регистър и получените оферти бяха 

предадени на комисията, членовете на комисията попълниха декларации в 

съответствие с изискванията на чл. 35 от ЗОП. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в 

указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 101в ал. 2 от ЗОП. 

Същите са  представени в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 

Върху пликовете участниците са посочили необходимата информация, изискуема 

от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на 

съдържанието им.  

Комисията разгледа подробно документите в пликовете на допуснатите 

участници и провери съответствието им с критериите за подбор на възложителя и 

установи следното: 

Всички участници са представили изискващите се от Възложителя 

документи, доказващи съответствието на участниците със задължителните 

изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, които изисквания следва 

да са налице преди сравняване на ценовите предложения и окончателното 

класиране. 

 

 



Всички участници са представили: 

- Сведения за участника с посочени подробни данни за участника; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите изисквания на възложителя определени в Техническата 

спецификация;  

- Ценово предложение включващо предлагана крайна цена за изпълнение; 

- Оферта с посочен срок за валидност на офертата; 

- Справки и документи доказващи съответствието на кандидата със 

задължителните изисквания на възложителя; 

С оглед изложените по-горе констатации, комисията реши, че ДОПУСКА 

до оценяване и класиране ценовите предложения на всички участници. 

 

Комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на 

участниците, както следва: 

 

1. Фирма „НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  - гр. София, ЕИК 

130270262, с оферта от 09:56ч на 14.08.2014 г  -  81 703,99 лева без ДДС; 

2. Фирма „СТЕНЛИ - 03” ЕООД  - гр. Лом, ЕИК 111553117, с оферта от 10:07ч 

на 14.08.2014 г – 87 261,12 лева без ДДС; 

3. Фирма „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В” ЕООД  - с. Баните, ЕИК 202603262, с 

оферта от 12:50ч на 14.08.2014 г – 53 997,82 без ДДС; 

4. Фирма „ГЕОКОМ-2000” ООД  - гр. Гоце Делчев, ЕИК 101512168, с оферта 

от 12:53ч на 14.08.2014 г – 84 818,54 лева без ДДС; 

5. Фирма „МЕГА ХИДРОСТРОЙ” ЕООД  - гр. Божурище, ЕИК 131456729, с 

оферта от 14:46ч на 18.07.2014 г – 86 809,88 лева без ДДС. 

 

След обявяването на ценовите предложения, на основание чл. 101г, ал. 3 от 

ЗОП, комисията покани присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническите и ценовите предложения на останалите участници. 

Присъстващите Георги Григоров Ганов – представител по пълномощно на 

фирма „МЕГАХИДРОСТРОЙ” ЕООД – гр. Божурище и Валери Пламенов 

Солаков – представител по закон/управител/ на фирма „СТРОИНЖЕНЕРИНГ-В” 

ЕООД – с. Баните отказаха да подпишат техническите и ценови предложения на 

останалите участници. 

 

Комисията констатира, че предложените гаранционни срокове, срокове за 

изпълнение на поръчката, както и цените за изпълнение на предвидените работи 

отговарят на задължителните максимални и минимални изисквания на 

възложителя за изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към съпоставяне на ценовите предложения на 

участниците с оглед одобрения критерии за определяне на изпълнител „най-ниска 

цена”, след което извърши следното 



 

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

1 място – Фирма „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В” ЕООД  - с. Баните, ЕИК 

202603262, с оферта от 12:50 ч. на 14.08.2014 г. с предложена цена за изпълнение: 

53 997,82 без ДДС; 

2 място – Фирма „НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  - гр. София, ЕИК 

130270262, с оферта от 09:56 ч. на 14.08.2014 г. с предложена цена за изпълнение:   

81 703,99 лева без ДДС; 

3 място – Фирма „ГЕОКОМ-2000” ООД  - гр. Гоце Делчев, ЕИК 101512168, с 

оферта от 12:53 ч. на 14.08.2014 г. с предложена цена за изпълнение: 84 818,54 

лева без ДДС; 

4 място – Фирма „МЕГА ХИДРОСТРОЙ” ЕООД  - гр. Божурище, ЕИК 

131456729, с оферта от 14:46 ч. на 18.07.2014 г. с предложена цена за изпълнение: 

86 809,88 лева без ДДС. 

5 място – Фирма „СТЕНЛИ - 03” ЕООД  - гр. Лом, ЕИК 111553117, с оферта от 

10:07 ч. на 14.08.2014 г. с предложена цена за изпълнение: 87 261,12 лева без 

ДДС; 

Комисията приключи своята работа  на 27.08.2014 г. в 16.00 часа. 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на 

чл. 101г, ал. 4 от ЗОП и предаде протокола на възложителя за утвърждаване на 

11.09.2014 г.,  като на основание чл. 101е от ЗОП, предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор с участника класиран на първо място. 

 

КОМИСИЯ: 

                           Председател: подпис 

                                                         / Г. Антонова/ 

 

Членове: 

 

1. Подпис        2. подпис 

          /И. Веселинов/                                                /П. Харалампиева/ 

 

3. подпис        4. подпис 

         /А. Филипова/                                                  /инж. И.Илиев/ 

 

 



 


