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УТВЪРЖДАВАМ: (П)  
 
Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска,  

упълномощено длъжностно лице,  

 съгласно  Заповед № 277/30.08.2016 г. 
 

 

П Р О Т О К О Л     

 

за работата на комисията при провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП  

 

 

На 12.07.2018 г. от 15.30 часа в заседателната зала на Община Борован, комисия, 

назначена със Заповед № 181/12.07.2018г., в състав: 

Председател: Калинка Стоянова Петкова-  Директор Дирекция „УТОСЕУЗГФ“ 

Членове: 

1. Ани Мариянова Искренова-  гл.експ. „ЕПНП“ 

2. Десислава Николаева Марковска-  гл.спец.“ОП“ 

проведе заседание за отваряне и разглеждане на получените оферти за участие в пазарни 

консултации за изпълнение на проект: „Изграждане  и обновяване на площи,за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение в селата Малорад, Добролево и Нивянин на 

община Борован“, открити с публикувана Покана за пазарни консултации до всички 

заинтересовани лица на Профил на купувача. 

 

  Възложителят провежда пазарните консултации във връзка с кандидатстване на 

Община Борован за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект 

„Изграждане  и обновяване на площи,за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение в селата Малорад, Добролево и Нивянин на община Борован“, съгласно 

изискванията на условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и процедура 

чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, поради това, че в КСС на проекта, с който ще се кандидатства са включени 

разходи за финансиране, които към настоящия момент не са включени в списъка с 

разходите, за които ДФ „Земеделие” има определени референтни стойности. 

 Комисията констатира, че в деловодството на община Борован за участие в 

пазарните консултации са постъпили 3 /три/ броя оферти. 

 При приемане на офертите същите са регистрирани в регистъра при деловодството 

на Община Борован, върху опаковките са отбелязани входящ номер, дата и час на 

получаването им.  
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 Председателят на комисията оповести участниците, съгласно входящия регистър за 

получени оферти, а именно:  

  

 Участник № 1 – ЕТ“ИДЕАЛ- Хасан Юсеинов“ с вх.№30-254/11.07.2018г. – 

10:45 часа; гр.Велико Търново, ул. „Елин Пелин“, Вх.№24, ет.2, ап.7 
 Участник № 2.  – „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ЕООД с вх.№30-

255/11.07.2018г. – 10:48 часа; гр.София, ул.“Шипка“№16, етаж.3 

Участник № 3 – „Строител Криводол“ ЕООД, с вх.№30-260/12.07.2018г. – 08:16 часа 

гр.Криводол, ул. „Освобождение“№21А 

 

 

 Участниците са представили офертите си в запечатани, непрозрачни опаковки, с 

ненарушена цялост, върху които са посочили необходимата информация, изискана от 

Възложителя в публикуваната покана. 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на тяхното постъпване и 

установи, че участниците са приложили в офертите си изисканите документи по 

приложените към поканата образци. 

 Участниците са вписани в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно изискванията на Закон за Камарата на строителите за изпълнение на строежи в 

изискуемия от възложителя обхват. 

 Оферираните цени на участниците за изпълнение на дейностите за СМР по  

проекта  са посочени в таблицата, както следва: 

 

  

 

УЧАСТНИК 

Обект  

Малорад 

цена без ДДС,за 

дейности само за 

СМР 

Обект  

Добролево 

цена без ДДС,за 

дейности само за СМР 

Обект  

          Нивянин 

цена без ДДС,за 

дейности само за 

СМР 

Участник № 1  

ЕТ“ИДЕАЛ- Хасан 

Юсеинов“ 

25 886,55 149 025,4 325 817,39 

Участник № 2 „СТРОЙ 

КОНТРОЛ 

ИНВЕСТ“ЕООД 
24 292,34 149 013,27 325 325,99 

Участник № 3 

„Строител Криводол“ 

ЕООД 

25 126,94 149 040,89 325 447,39 

 

 

  

 

Предвид условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Комисията реши 

при определяне стойността на разхода за СМР при кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ да се използва цена за 1 (един) квадратен метър (кв.м). 
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Площта на обектите е, както следва: 

 За обект с. Малорад: 500 кв.метра; 

 За обект с.Добролево: 3000 кв.метра; 

 За обект с.Нивянин: 18000 кв.метра; 

  

 

Предвид направените ценови предложения на участниците се получиха следните 

единични цени на кв.м.: 

 

 

 

Мотиви за избора. 

 

Съгласно условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. г., 

Комисията предлага на кмета на община Борован, при определяне стойността на 

разхода за СМР при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект 

„Изграждане  и обновяване на площи,за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Малорад, 

Добролево и Нивянин на община Борован“, за видовете дейности, за които се проведоха 

пазарните консултации, да се определи разход по предложените най-ниски цени на 

квадратен метър на Участник № 2„СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ЕООД  както 

следва: 

 

 За обект с.Малорад  48,58 лв/ кв.м; 

 За обект с.Добролево 49,67 лв/ кв.м; 

 За обект с.Нивянин 18,07 лв/ кв.м; 

 

 

Решение: 
 

УЧАСТНИК 

Обект  

цена на кв.м без 

ДДС 

с.Малорад 

Обект  

     цена на кв.м без ДДС 

            с.Добролево 

Обект  

цена на кв.м без      

ДДС 

с.Нивянин 

Участник № 1  

ЕТ“ИДЕАЛ- Хасан 

Юсеинов“ 

51,77 49,68 18,10 

Участник № 2 

„СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНВЕСТ“ЕООД 
48,58 49,67 18,07 

Участник № 3  

„Строител Криводол“ 

ЕООД 

50,25 49,68 18,08 
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На база мотивите и подадените от участниците оферти, Комисията взе следното 

решение: 

1. Определя посочените най-ниски цени за кв.метър за референтни при определяне на 

стойността за разходите за обектите в проект „Изграждане  и обновяване на 

площи,за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение в селата Малорад, Добролево и 

Нивянин на община Борован“ 

 

 

Съгласно условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. г., 

Комисията предлага на кмета на община Борован, при определяне стойността на разхода 

за оборудване и обзавежадане при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с 

проект „Изграждане  и обновяване на площи,за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение 

в селата Малорад, Добролево и Нивянин на община Борован“, за определените в 

Техническата спецификация артикули, за които се проведоха пазарните консултации, да 

се определи разход по ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ НА ОБОРУДВАНЕТО 

И ОБЗАВЕЖДАНЕТО.  

 

При оценка на оборудването и обзавеждането предложено от участниците се 

постигнаха следните най-ниски цени по артикули, съгласно Техническата спецификация, 

предложени от участник №2- „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ЕООД  както следва: 

 

 

АРТИКУЛИ 

Ед.цена 

Лв./без ДДС 

Доставка и монтаж на пейки 
280,00 

Доставка и монтаж на кошчета 
110,00 

Доставка и монтаж на комбинирано детско 

съоръжение 

2 900,00 

Доставка и монтаж на люлка тип „везна“ 
850,00 

Доставка и монтаж на информационна табела 
370,00 

Доставка и монтаж на пейки-втори вид 
196,80 

Доставка и монтаж на кошчета-втори вид 
126,00 
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Доставка и монтаж на люлка тип "махало" 
1 150,00 

 

 

 

 

Решение: 

 

На база мотивите и подадените от участниците оферти, Комисията взе следното 

решение: 

1. Определя посочените най-ниски цени за за референтни, при определяне на 

стойността за разходите за оборудване и обзавеждане на обектите в проект „Изграждане  и 

обновяване на площи,за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Малорад, 

Добролево и Нивянин на община Борован“ 

 

Комисията приключи своята работа на 12.07.2018 г. в 16:15 часа и състави 

настоящия Протокол. 

 

Председателят на комисията предприе действия за публикуване на протокола в 

„Профила на купувача” на Община Борован. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Калинка Стоянова Петкова-  Директор Дирекция  

 

„УТОСЕУЗГФ“(П) 

 

Членове: 

1. Ани Мариянова Искренова-  гл.експ. „ЕПНП“(П) 

 

2. Десислава Николаева Марковска-  гл.спец.“ОП“(П) 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 


