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П Р О Т О К О Л    
От работата на комисия по 97, ал. 1 от ППЗОП във вр. с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 09-20-197/22.06.2020 г. на Иван              Кадев – Кмет на 

Община Банско за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3, т.3 от ЗОП с предмет: 

„Извършване консултантски услуги по управление изпълнението и отчитането на проект 

"Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на 

Община Банско – кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда 

в гр. Банско”. 

 

На 22.06.2020 г., в изпълнение на Заповед № 09-20-197/22.06.2020 г. на  Кмета на Община 

Банско, от 14:00 часа, се проведе публично заседание на Комисия в състав: 

Председател:  1. Мартин Бориков – Юрисконсулт, Община Банско; 

 

Членове:  2. Елена  Донева – Ст. експерт „УП”, Община Банско; 

      3. Елена Калайджиева – Мл. експерт „ОП“, Община Банско. 

 

със задача: да разгледа, оцени и класира подадените оферти от участниците в процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.3 от ЗОП с предмет: „Извършване 

консултантски услуги по управление изпълнението и отчитането на проект "Подобряване на 

енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско –

кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско”. 

 

Председателят на Комисията откри заседанието и представи състава на назначената 

комисия.  

С Обява №ОП-00-5/05.06.2020 г. е определен срок за подаване на оферти до 15.06.2020 г. 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (в редакция ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г.), първоначално 

определеният срок за подаване на оферти е удължен до 19.06.2020 г. 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок (до 17:00 часа на 19.06.2020 

г.) е подадена 1 (една) оферта. 

При приемане на офертата, същата е регистрирана в деловодството на Общинска 

администрация – Банско, върху опаковката е отбелязан входящия номер по програмата за 

документооборот, датата и часа на получаването ѝ. 

Председателят на Комисията оповести участника, подал офертата съгласно Регистъра на 

получените оферти, а именно: 
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Участник №1: „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление в 

община Благоевград,  гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №33, вх. „А”. Офертата е получена 

на 15.06.2020 г. в 16:17 часа;  

 

На основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, членовете на Комисията попълниха декларации в 

съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП във вр. с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

 На публичното заседание не присъстваха представители на участника и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП (в редакция ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г.) във вр. с чл. 97, 

ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на получената оферта: 

 

Участник №1: „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД: 

 

Комисията констатира, че офертата на участника е подадена в срок и опаковката отговаря  

на изискванията на Възложителя.  

При отварянето на непрозрачния плик с надпис „ОФЕРТА”, Комисията установи, че в него 

се съдържат следните документи: 

1. Оферта за изпълнение на поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„Извършване консултантски услуги по управление изпълнението и отчитането на 

проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на 

територията на Община Банско –кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и 

административна сграда в гр. Банско”(Приложение №1); 

2. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя; 

3. Ценово предложение за изпълнение на поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 

предмет: „Извършване консултантски услуги по управление изпълнението и отчитането 

на проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на 

територията на Община Банско –кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и 

административна сграда в гр. Банско” (Приложение №2);  

4. Прозрачен плик, съдържащ 1 брой оптичен носител (CD-R).  

След като се установи наличието на горепосочените документи, председателят на 

Комисията обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

 

Обща стойност за изпълнение на поръчката:  

3600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС; 
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II. ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ: 

 

След извършване на действията по чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП,  председателят на 

Комисията закри публичната част на заседанието и Комисията продължи работата си по 

разглеждането на документите за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя и констатира следното: 

Участник №1 – „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД: 

След направена справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията,  Комисията 

установи, че участникът е регистриран с  ЕИК: 204413817,  със седалище и адрес на управление  в 

община Благоевград,  гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №33, вх. „А”.  

Комисията извърши проверка в базата данни на Европейската Комисия VIES (VAT 

Information Exchange System) относно данните за регистриране по ДДС. Чрез проверката се 

установи, че участникът не е регистриран по ДДС. 

 

Участникът е представил всички необходими документи, посочени в обявата и 

представените документи удостоверяват съответствието на участника с изискванията на 

Възложителя. Представената от участника оферта е изготвена съгласно приложените към обявата 

образци, приложенията са в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.  

При прочита на оптичния диск, представен от участника, се установи, че на него се съдържа 

един брой ЕЕДОП подписан на 15.06.2020 г. с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Станислав Георгиев – управител и съдружник в „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД; 

Комисията установи, че представеният еЕЕДОП от участника „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД 

отговаря на изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.  

Не бяха установени  липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовности или фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

При разглеждането на техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено 

от участника, Комисията установи, че същото съответства на изискванията, посочени в 

техническата спецификация, одобрена от Възложителя.  

 Мотиви: В техническото си предложение участникът подробно и ясно е описал начина на 

изпълнение на всички  дейности, идентифицирани от Възложителя в техническите спецификации 

към процедурата. Задачите и отговорностите на предложените експерти за изпълнение на 

поръчката са ясно и подробно описани. Представен е начинът на осъществяване на контрол от 

страна на Участника, в т.ч. контрол на експертите, контрол на извършените действия и качество на 

постигнатите резултати, вътрешен контрол, установен от участника за настоящата поръчка. 
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Представеният начин на контрол създава увереност за осигуряване на законосъобразност и 

качество при изпълнение на дейностите от поръчката. Техническото предложение на участника 

съдържа и ясно описание на начините за осъществяване на комуникация с Възложителя и неговите 

представители, както и с изпълнителя/ изпълнителите на договорите за СМР и за строителен 

надзор.   

След извършване на горепосочените действия, Комисията приключи проверката за 

съответствие с критериите за подбор на представените от участниците документи. 

 

III. ОЦЕНЯВАНЕ: 

 

Съгласно Обява №ОП-00-5/05.06.2020 г., обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без 

ДДС) е 3 606,57 лв. (три хиляди шестстотин и шест лева и петдесет и седем стотинки). 

 

Във своето ценово  предложение участник №1 – „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД е 

предложил 

Обща стойност за изпълнение на поръчката:  

3600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС; 

 

Предвид наличието на само един участник, при представено ценово предложение в рамките 

на прогнозната стойност и оферта, отговаряща на всички предварително обявени от Възложителя 

условия, Комисията извърши следното 

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

Първо място: Участник №1: „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЛЕД ИЗВЪРШЕНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:  

 

Съгласно извършените оценка и класиране по предходната точка, Комисията предлага за 

изпълнител на поръчката да бъде определен Участник №1: „КГК КОНСУЛТИНГ” ООД, със 

със седалище и адрес на управление в община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Стефан 

Стамболов” №33, вх. „А” и да бъде сключен договор със същия.  

Предложените условия за изпълнение на поръчката от участника „КГК КОНСУЛТИНГ” 

ООД са в съответствие с изискванията, посочени в обявата към участниците, с което са защитени 

интересите на Възложителя. 
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Приложения: 

1. Заповед № 09-20-169/13.05.2020 г.на Кмета на Община Банско. 

2. Декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП  – 3 бр. 

 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП във вр. с чл. 192, ал. 4 от ЗОП, Комисията състави 

настоящият Протокол и го представи на Възложителя за утвърждаване  на 07.07.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:...................п................. 

 

ИВАН КАДЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

ДАТА: 07.07.2020г. 

КОМИСИЯ: 

Председател:  

1...............п............... 
Мартин Бориков – Юрисконсулт, Община Банско 

 

Членове: 

  

2..............п.................. 

Елена  Донева – Ст. експерт „УП”, Община Банско 

 

3...............п................   

Елена Калайджиева – Мл. експерт „ОП“, Община Банско 




