
 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 1 
 

Съставен на основание чл. 97, ал. 4, изречение първо, от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане и оценка на 

офертите и класирането на участниците от комисия назначена със Заповед № 

1848/29.10.2018 година на Кмета на Oбщина Враца, за провеждане на обществена 

поръчка чрез събиране на оферти с обява, за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изграждане на детски площадки на територията на гр. Враца”, 

публикувана в Портала за обществените поръчки на 08.10.2018 година, с уникален 

номер: 9081600 и удължена на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП чрез информация за 

удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в Портала за 

обществените поръчки на 23.10.2018 година, с уникален номер: 9082252 

 

На 29.10.2018 година в 10:00 часа,  

Комисия в състав: 

Марио Милов, началник на Oтдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Чавдар Спасов, главен архитект – Община Враца. 

2. Христина Рангелова, главен експерт „Обществени поръчки“ в Oтдел 

„Обществени поръчки“ – Община Враца 

 

На публичното заседание на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на 

офертите в обществената поръчка, неприсъства упълномощен представител на 

участника в обществената поръчка, съгласно списъка на участниците присъствали на 

отварянето на офертите, който е неразделна част от настоящият протокол. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

В срок са постъпили 2 оферти, както следва: 

 

1. Участник – „СИТИСТРОЙ-2000” ООД, гр. ВРАЦА, Вх. № 2600-

3524/23.10.2018 година, в 16:36 часа 

2. Участник – „УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. ВРАЦА, Вх. № 2600-

3525/23.10.2018 година, в 16:49 часа. 

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията 

подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 

връзка с чл. 97, ал. 2 и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.  

Комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и обяви 

ценови предложения, както следва: 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 

1. Участникът „СИТИСТРОЙ-2000” ООД, гр. ВРАЦА е представил офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори офертата и обяви ценовото 

предложение за изпълнение на обществената поръчка, което е в размер на: 103 179,86 

лева (сто и три хиляди сто седемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки) 
без включен ДДС или 123 815,83 лева (сто двадесет и три хиляди осемстотин и 

петнадесет лева и осемдесет и три стотинки) с включен ДДС. 

2. Участникът „УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. ВРАЦА е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори офертата и обяви 

ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка, което е в размер на: 

116 325,22 лева (сто и шестнадесет хиляди триста двадесет и пет лева и двадесет и 

две стотинки) без включен ДДС или 139 590,27 лева (сто тридесет и девет хиляди 

петстотин и деветдесет лева и двадесет и седем стотинки) с включен ДДС. 

 

След извършването на тези действия, председателят на комисията закри 

публичната част от работата на комисията. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

документите в офертата, за съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

 

1. Участник - „СИТИСТРОЙ-2000” ООД, гр. ВРАЦА е представил следните 

документи: 

a. Опис на представените документи - (по Образец № 1). 

b. Декларация по чл.  97, ал.  5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - (по Образец № 2). 

c. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) - (по Образец № 3). 

d. Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал.  2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари - (по Образец № 4). 

e. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - (по Образец № 7) 

f. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - (по Образец № 8) 

g. Декларация по чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП - (по Образец № 9) 

h. Декларация по чл. 60, ал. 1 от ЗОП - (по Образец № 10) 

i. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - (по Образец № 11) 

 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

 

2. Участник - „УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. ВРАЦА е представил 

следните документи: 

a. Опис на представените документи - (по Образец № 1). 

b. Декларация по чл.  97, ал.  5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - (по Образец № 2). 

c. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) - (по Образец № 3). 

d. Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал.  2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари - (по Образец № 4). 

e. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - (по Образец № 7) 

f. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - (по Образец № 8) 



g. Декларация по чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП - (по Образец № 9) 

h. Декларация по чл. 60, ал. 1 от ЗОП - (по Образец № 10) 

i. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - (по Образец № 11) 

 

След разглеждането им комисията установи следните несъответствия и 

непълноти, както следва: 

Участникът е представил Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - (по Образец 

№ 11), в която не е посочена стойността, периода на изпълнение и дела на участника в 

изпълнението на поръчката. В същата декларация, участникът „УЕСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. ВРАЦА е посочен като изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”, гр. 

Враца”, но след извършена проверка в Регистъра на обществените поръчки към 

Агенцията за обществени поръчки, комисията установи, че изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”, гр. 

Враца” е ДЗЗД КОНСОРЦИУМ СИТИПАРК, БУЛСТАТ 176599991, с членове в 

обединението СИТИСТРОЙ-2000,  ЕИК:  106583525 и СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ,  

ЕИК:  106567617. Изпълнителят на посочената по-горе обществената поръчка, е 

посочил, че няма да използва подизпълнители. 

 

На основание чл. 195 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол участника „УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. 

ВРАЦА, следва да представи допълнително документи, с които да се отстранят 

установените несъответствия.  

 

На основание чл. 195 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копие от настоящият 

протокол да се изпрати на участника.  

 

Настоящият протокол е съставен на 29.10.2018 година.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на участниците присъствали на отварянето на офертите. 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател:    

Марио Милов   -     

 

 

Членове:     

Чавдар Спасов  -  

  

Христина Рангелова -    

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, 

АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  ЧЛ. 

4 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 


