
 

 
ДО           
Кмета на Община Котел        Одобрявам! 

  …………п*…………  
                                                                                                                          Детелина Адамова,  

       Представляващ Община Котел, 
 съгласно заповед № 13-403/13.07.2019 

 

 

 

ДОКЛАД 

от проведени пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закон за 

обществените поръчки /ЗОП/ за определяне пазарната стойност на СМР на обектите 

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – втори етап”,  

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – трети етап”, 

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, община Котел”, „Реконструкция 

на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича”, включени в обществена 

поръчка с предмет: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции”   

 

от  Дорина Митева – директор на дирекция ППОПИС  

 

Във връзка с реализирането на проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация 

на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”, 

финансиран по ДБФП № ДБФП 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. по ПРСР 2014-2020, Мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, след проведени пазарни консултации за определяне пазарната стойност на 

предвидените дейности на обектите към момента на кандидатстване през 2016 г. и публикувани 

на следния адрес http://old.kotel.bg/files/protokol-opredeleyane-stoinostta-razhodi.pdf и при оценка 

на проектните предложения през 2017 г. http://kotel.bg/wp-content/uploads/2017/07/protokol-

komisiya-vik2607.pdf и изпратени покани към оферентите от предходните пазарни консултации за 

представяне на актуализирани оферти, представям на вашето внимание следните резултати: 

1. Изпратени са покани за представяне на оферти с индикативни стойности за 

изпълнението на обектите „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община 

Котел – втори етап”,  „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел 

– трети етап”, „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, община Котел”, 

„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича”, включени в 

обществена поръчка с предмет: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три 

обособени позиции”. Поканите са изпратени до трите фирми, участвали в пазарни консултации 

http://old.kotel.bg/files/protokol-opredeleyane-stoinostta-razhodi.pdf
http://kotel.bg/wp-content/uploads/2017/07/protokol-komisiya-vik2607.pdf
http://kotel.bg/wp-content/uploads/2017/07/protokol-komisiya-vik2607.pdf


през 2016 и 2017 г. за същите обекти – до фирма „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД наш изх. № 12-03-16 от 

20.09.2019 г., фирма „ГЕО-КРИ” ЕООД наш изх. № 12-03-17 от 20.09.2019 г. и до фирма „ТРЕЙС 

ЯМБОЛ” АД  наш изх. № 12-03-18 от 20.09.2019 г. със срок за получаване на оферти 30.09.2019 г., 

12.00 часа. 

2. Получени са оферти от фирма „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД наш вх. № 12-06-13 от 30.09.2019 г., 

фирма „ГЕО-КРИ” ЕООД наш вх. № 12-06-14 от 30.09.2019 г. Фирма „ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД  не подаде 

индикативна оферта в определения срок.  

3. В представените оферти, фирма „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД и фирма „ГЕО-КРИ” ЕООД предлагат 

посочените по-долу цени за изпълнение на обектите, предмет на настоящите пазарни 

консултации, които са в съответствие с  предложените такива в индикативни оферти с наши вх. 

№№ 94-03-25/26.09.2016 г., 94-03-10/25.07.2017 г. /за„БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД/ и приложените към тях 

количествено-стойностни сметки, и с вх. №№ 94-03-26/26.09.2016 г. и 94-03-11/25.07.2017 г. /за 

„ГЕО-КРИ” ЕООД/ и приложените към тях количествено-стойностни сметки.  

№ ОФЕРЕНТ Цена без ДДС, лв., 

вкл. непредвидени 

разходи 5% 

Цена с ДДС, лв. 

1 „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД, ЕИК 119052485:   

 „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел 

– втори етап” 

413 268,00 495 921,60 

„Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел 

– трети етап” 

459 708,79 551 650,55 

„Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Нейково, Община 

Котел”  

2 161 673,12 2 594 007,75 

„Реконструкция на външна 

водоснабдителна мрежа и нов напорен 

резервоар с. Тича” 1 696 146,76 2 035 376,11 

1

2 

„ГЕО-КРИ” ЕООД, ЕИК 203047509: 
  

 „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел 

– втори етап” 

437 378,78 524 854,54 



 „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел 

– трети етап” 

506 964,30 608 357,16 

 „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Нейково, Община 

Котел”  

2 404 154,73 2 884 985,67 

„Реконструкция на външна 

водоснабдителна мрежа и нов напорен 

резервоар с. Тича” 1 617 685,99 1 941 223,19 

 

 С цел изпълнение на условието за разумност и ефективност на разходите по проект 

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”, финансиран по ДБФП № ДБФП 20/07/2/0/00644 от 

04.10.2018 г. и във връзка с наличните по бюджета на проекта средства, както и на основание 

чл.29, ал.1, т. 15-18 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 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” от ПРСР 

2014-2020 г.  и съгласно чл.44, ал.1 от ЗОП е определена стойността на разходите по обекти както 

следва: 

 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори 

етап”, офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 413 268,00 лв. без ДДС и 495 921,60 лв. с ДДС. 

 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети 

етап”, офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 459 708,79 лв. без ДДС и 551 650,55 лв. с ДДС. 

 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”, 

офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 2 161 673,12 лв. без ДДС и 2 594 007,75 лв. с ДДС. 

 „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича”, 

офертата на „ГЕО-КРИ” ЕООД: 1 617 685,99 лв. без ДДС и 1 941 223,19 лв. с ДДС. 

  
 

Дата: 30.09.2019 г.                Изготвил: ……………п*……………….. 

        /Дорина Митева –    

        директор на дирекция ППОПИС/ 

 
 

* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във вр. с ЗЗЛД. 

 


