ПРОТОКОЛ
По чл. 192, ал. 4 от ЗОП на Комисия назначена със Заповед № 09-20-176/28.05.2020 г. на Иван
Кадев – Кмет на Община Банско за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от
ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по 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 28.05.2020 г., в изпълнение на Заповед № 09-20-176/28.05.2020 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 Калайджиева – Мл. експерт „ОП“, Община Банско.
3. Милена Георгиева – Началник-отдел „ТСУ”, 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.2 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор по 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”.
Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок с Обява №ОП-003/12.05.2020 г. – до 17:00 часа на 26.05.2020 г. са подадени 3 (три) оферти.
При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на Общинска
администрация – Банско, върху опаковките е отбелязан входящия номер по програмата за
документооборот, датата и часа на получаването им.
Председателят на Комисията оповести участниците, подали оферти съгласно входящия
регистър по чл. 48, ал. 1 от ЗОП, а именно:
Участник №1: „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление в
община Шумен, гр. Шумен, ул. „Васил Левски” № 29, вх. „Г”. Офертата е получена на 21.05.2020
г. в 13:35 часа;
Участник №2: „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление в
община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров”, № 21. Офертата е получена на
26.05.2020 г. в 14:24 часа;
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Участник №3: „ДИД-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес
на управление в община Банско, гр. Банско, пл. „Възраждане” №4. Офертата е получена на
26.05.2020 г. в 15:54 часа;
На основание чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(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 участниците и представители на
средствата за масово осведомяване.
I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на получените
оферти:
Участник №1: „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” 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:
„Упражняване на строителен надзор по 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. Ценово предложение за изпълнение на поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет: „Упражняване на строителен надзор по 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);
3. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката;
4. Прозрачен плик, съдържащ 1 брой оптичен носител (CD-R).

Участник №2: „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД:
1. Оферта за изпълнение на поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на енергийната
ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в
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2.

3.
4.
5.
6.

гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско”
(Приложение №1);
Ценово предложение за изпълнение на поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет: „Упражняване на строителен надзор по 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);
Предложение за изпълнение на предмета на поръчката;
Прозрачен плик, съдържащ 1 брой оптичен носител (CD-R).
Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (Приложение №8)
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (Приложение №9)

Участник №3: „ДИД-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД:
1. Оферта за изпълнение на поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Упражняване на строителен надзор по 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. Отделен непрозрачен плик, с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”,
съдържащ Ценово предложение за изпълнение на поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от
ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по 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);
3. Техническо предложение;
4. Прозрачен плик, съдържащ 1 брой оптичен носител (CD-R).
След като се установи наличието на горепосочените документи, председателят на
Комисията обяви ценовите предложения на участниците, както следва:
Участник №1: „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД:
Обща стойност за изпълнение на поръчката:
3 600,00 лв. (три хиляди и шестотин петдесет лева) без ДДС или 4 320,00 лв. (четири
хиляди деветстотин и шест лева) с ДДС;
Участник №2: „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД:
Обща стойност за изпълнение на поръчката:
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5 755,00 лв. (пет хиляди седемстотин петдесет и пет лева) без ДДС или 6 906,00 лв.
(шест хиляди деветстотин и шест лева) с ДДС;
Участник №3: „ДИД-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД:
Обща стойност за изпълнение на поръчката:
3 117,00 лв. (три хиляди сто и седемнадесет лева) без ДДС или 3 812,40 лв. (три хиляди
осемстотин и дванадесет лева и четиридесет стотинки) с ДДС.

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: „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД:
След направена справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията, Комисията
установи, че участникът е регистриран с ЕИК: 200308719, със седалище и адрес на управление в
община Шумен, гр. Шумен, ул. „Васил Левски” № 29, вх. „Г”.
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 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 15.05.2020 г. с квалифициран електронен подпис (КЕП) от
Димитринка
Христова – управител и съдружник в „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД и от Илияна
Игнатова съдружник в „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД.
Комисията установи, че представеният еЕЕДОП от участника „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД
отговаря на изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор, съгласно
обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.
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При разглеждането на техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено
от участника, Комисията установи, че същото не съответства на изискванията, посочени в
указанията и техническите спецификации, одобрени от Възложителя.
Мотиви: В техническото си предложение участникът е изброил дейностите, които ще
извърши при изпълнение на дейността си като строителен надзор. Много от дейностите не
съответстват на описаните в Техническата спецификация и са само изброени, а не конкретно и
подробно описани. Участникът е направил подробна разработка за управлението на рисковете,
като е „обхванал всеки един от дефинираните от Възложителя рискови фактори”. В
документацията по поръчката Възложителят не е дефинирал рискови фактори. Описаните
дейности по строителен надзор не са отнесени към конкретната поръчка. Споменава се издаването
на Сертификати за междинно плащане, управление на „задържаните пари” и други елементи,
характерни за договорите, сключени съгласно договорните условия на FIDIC.
В предложението за осъществяването на вътрешен контрол във връзка с осигуряване на
законосъобразност и качество при изпълнението на настоящата обществена поръчка, участникът е
описал контролът, който ще упражнява върху изпълнителите на договорите по строителство, а не
вътрешният контрол във фирмата „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, който би трябвало да упражнява.
Накратко са маркирани начините за комуникация с Възложителя.
Предвид гореизложеното и съгласно посоченото в Раздел III на Техническата документация
„Ако техническото предложение не отговаря на изискванията, посочени в техническите
спецификации, нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата
документация, участникът ще бъде отстранен от участие”, Комисията единодушно взе
решение и предлага на Възложителя Участник №1: „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД да бъде
отстранен от по – нататъшно участие в поръчката на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП,
тъй като офертата не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.
Участник №2: „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД:
След направена справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията, Комисията
установи, че участникът е регистриран с ЕИК:101797055, със седалище и адрес на управление в
община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21,
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 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.
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При прочита на оптичния диск, представен от участника, се установи, че на него се съдържа
един брой ЕЕДОП подписан на 26.05.2020 г. с квалифициран електронен подпис (КЕП) от Георги
Милев – управител и едноличен собственик на капитала на „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД;
Комисията установи, че представеният еЕЕДОП от участника „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000”
ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор,
съгласно обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.
При разглеждането на техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено
от участника, Комисията установи, че същото съответства на изискванията, посочени в
указанията и техническите спецификации, одобрени от Възложителя.
Мотиви: В своето Техническо предложение Участникът конкретно и точно е описал
предложението си относно подготовката и изпълнението на изчерпателно идентифицираните от
Възложителя в техническите спецификации дейности. Описанието е относимо към обектите на
строителство, за които трябва да се извършат дейностите по строителен надзор. Участникът е
описал методите, които ще приложи и с които ще осигури законосъобразност и качество при
изпълнението на настоящата обществена поръчка. Предложил е адекватни мерки за вътрешен
контрол, които ще прилага по време на извършване на дейностите по строителен надзор. Описани
са подробно и конкретно начините за осъществяване на комуникация с Възложителя и неговите
представители във връзка с изпълнението на настоящата обществена поръчка, както и с
останалите участници в изпълнението на цялостния проект на Община Банско.
Предвид описаното, Комисията единодушно реши, че техническото предложение отговаря
на техническите спецификации, нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата
документация и Участник № 2 – „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД следва да бъде допуснат до
по – нататъшно участие в обществената поръчка.
Участник №3: „ДИД-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД:
След направена справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията, Комисията
установи, че участникът е регистриран с ЕИК: 204563264, със седалище и адрес на управление в
община Банско, гр. Банско, пл. „Възраждане” №4.
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 е регистриран по ДДС.
При прочита на оптичния диск, представен от участника, се установи, че на него се съдържа
един брой ЕЕДОП, подписан на 26.05.2020 г. с квалифициран електронен подпис (КЕП) от Иван
Илиев – управител и Благомир
Тонин – едноличен собственик на капитала на „ДИДКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД;
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При разглеждането на техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено
от участника, Комисията установи, че същото не съответства на изискванията, посочени в
указанията и техническата спецификации, одобрени от Възложителя.
Мотиви: В техническото си предложение участникът е описал подробно дейностите, които
ще извърши при изпълнение на дейността си като строителен надзор. Дейностите са валидни за
всяка поръчка за строителен надзор, не са съобразени с конкретните технически спецификации и
изчерпателно идентифицираните от Възложителя дейности за конкретната поръчка. На много
места се говори за надзор на договор за инженеринг (стр. 29, стр. 32, стр. 41 и др.), както и за
контролиране на процеса на проектиране и извършване на оценка на съответствието на
инвестиционните проекти (стр. 44, стр. 64 и др.). Освен това Участникът е описал задължения,
които има при строителство на обекти „пета категория”. Два от обектите, предмет на
строителство, на които Участникът ще извършва надзор са „пета категория”, а един от обектите –
в град Добринище – е четвърта категория. Дадено е предложение относно осъществяването на
вътрешен контрол във връзка с осигуряване на законосъобразност и качество при изпълнението на
настоящата обществена поръчка. Описани са начините на комуникация с Възложител, но
описанията също са принципни, а не насочени към конкретните обекти на строителство.
Предвид гореизложеното и съгласно посоченото в Раздел III на Техническата документация
„Ако техническото предложение не отговаря на изискванията, посочени в техническите
спецификации, нормативните уредби и указанията на възложителя в настоящата документация,
участникът ще бъде отстранен от участие”, Комисията единодушно взе решение и предлага на
Възложителя Участник №3: „ДИД-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД бъде отстранен
от по-нататъшно участие в поръчката на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, тъй като
офертата не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.
След извършване на горепосочените действия, Комисията приключи проверката за
съответствие с критериите за подбор на представените от участниците документи.
III. ОЦЕНЯВАНЕ
Съгласно Обява №ОП-00-3/12.05.2020 г, обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без
ДДС) е 7 231,15 лв. (седем хиляди двеста тридесет и един лева и петнадесет стотинки).
Във своето ценово предложение Участник № 2 – „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД е
предложил
Обща стойност за изпълнение на поръчката:
5 755,00 лв. (пет хиляди седемстотин петдесет и пет лева) без ДДС или 6 906,00 лв.
(шест хиляди деветстотин и шест лева) с ДДС;
Предвид наличието само на един участник, допуснат до настоящия етап, при представено
ценово предложение в рамките на прогнозната стойност и оферта, отговаряща на всички
предварително обявени от Възложителя условия, Комисията извърши следното
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КЛАСИРАНЕ:
Първо място: Участник № 2 – „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Съгласно извършените оценка и класиране по предходната точка, Комисията предлага за
изпълнител на поръчката да бъде определен Участник № 2 – „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД,
със седалище и адрес на управление в община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор
Александров” № 21 и да бъде сключен договор със същия.
Предложените условия за изпълнение на поръчката от Участник № 2 –
„ИНТЕРКОНТРОЛ-2000” ЕООД са в съответствие с изискванията, посочени в обявата към
участниците, с което са защитени интересите на Възложителя.
Приложения:
1. Заповед № 09-20-176/28.05.2020 г.
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 20.07.2020 г.

КОМИСИЯ:

УТВЪРДИЛ:.................П...............

Председател:

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

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

ДАТА 21.07.2020г.

Членове:
2............П....................
Елена Калайджиева – Мл. експерт „ОП“, Община Банско
3.............П..................
Милена Георгиева – Началник-отдел „ТСУ”, Община
Банско
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