
ПРОТОКОЛ № 1 

 

от проведено договаряне без предварително обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Трявна по 

отношение на обект, представляващ: „Сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. 

„Патриарх Евтимий“ № 93“, открита с Решение № 438/01.08.2016 г. на кмета на община 

Трявна. 

 

Днес, 10.08.2016 г. в 14:00 часа, зала № 403 в сградата на общинска 

администрация – Трявна, определената със Заповед № 456/09.08.2016 г. на кмета на 

община Трявна, за провеждане на процедура на договаряне без предварително 

обявление в състав: 

 

Председател:  

1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна; 

Членове:       

2. арх. Ивелина Василева Пенева – Кметова – Гл. архитект на община Трявна; 

3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна; 

4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна. 

  

се събра със задача да проведе процедура по реда на чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП. 

 

 Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в срока посочен в поканата 

– до 17:00 часа на 08.08.2016 г. е получена в деловодството на община Трявна 1 (един) 

брой запечатана непрозрачна опаковка, върху която са отразени: подателя, 

наименованието на обществената поръчка, вх.№, датата и часът на подаване на 

офертата на участник „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15, с 

Вх. № 1500-478/08.08.2016 г. 15:59 часа.  

Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха 

декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на 

участника „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич и преглед на представените с офертата 

документи. Участникът декларира, че ще изпълни поръчката с участието на 

подизпълнител „Асгора“ ЕООД – гр. София. Съгласно представената от участника 

оферта неговото предложение за изпълнение на поръчката е както следва: 

1. Цена за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване 

на авторски надзор по време на изпълнение на СМР – 34 768,70 лв. без ДДС, от които 

33 768,70 лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и 1000 лв. без ДДС за 

авторски надзор. 



2. Цена за изпълнение на СМР - 667 559,04 лв. без ДДС. 

3. Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект – 30 календарни дни, 

считано от следващия работен ден след датата на сключване на договора. 

4. Срок за изпълнение на СМР – 150 календарни дни. 

 

След обстоен преглед на подадената оферта, комисията установи, че участникът 

е представил всички изискуеми документи и същите отговарят на изискванията на 

възложителя, съгласно изпратената до участника покана. 

Въз основа на направените констатации, комисията  

 

РЕШИ: 

 

Допуска участник „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич до оценка на 

представената оферта.  

 

Комисията пристъпи към оценка на направеното от участника предложение за 

изпълнение на поръчката съгласно посочената в поканата за участие в процедурата 

методика и получи следните резултати: 

 

(ЦП) =  ЦПmin х 100 = 34 768,70 х 100 = 100 

               ЦПn                 34 768,70 

 

(ЦС) =  ЦСmin х 100 = 667 559,04 х 100 = 100 

     ЦСn                667 559,04 

 

(СП) =  СПmin х 100 = 30 х 100 = 100 

                СПn                 30 

 

(СС) =  ССmin х 100 = 150 х 100 = 100 

                          ССn                150 

 

КО = ЦПх0,30+ЦСх0,30+СПх0,20+ССх0,20 =  

= 100х0,30+100х0,30+100х0,20+100х0,20 = 100 т. 

 

На основание получените резултати, комисията 

 

РЕШИ: 

 

Допуска до етап провеждане на преговори участник „Пътно строителство“ АД, 

гр. Добрич. 

С извършването на тези действие приключи работата на комисията в закрито 

заседание като се състави настоящия протокол в един екземпляр. Комисията приключи 

своята работа в 15:00 часа като реши да проведе следващото си заседание за 

провеждане на преговори с допуснатия участник  „Пътно строителство“ АД, гр. 



Добрич, съгласно определените в Поканата за участие в договарянето без 

предварително обявление ден и час: на 15.08.2016 г. в 14:00 часа. 

 

Комисия: 

Председател:  

адв. Галин Ненов – ……………… 

Членове:       

арх. Ивелина Пенева – Кметова – ……………… 

инж. Радостина Пухтова – ……………… 

Вероника Димиева – ……………… 

Ивелина Тодорова – ……………… 

 

Вярно с оригинала, 

подписан на хартия! 


