
ДБФП 20/07/2/0/ 00644/04.10.2018 г. 
„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

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

 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
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, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони 

 

 

 

 
 

                                                                     УТВЪРДИЛ!  
                                                                     Заместник Кмет на Община Котел: ........../п.п/*..............                                                                               
                                                   /Детелина Адамова/ 

                                              
                Възложител,  
                съгласно Заповед № РД – 13 – 208 / 18.06.2019 г. 
 
                                                              Дата: 14.07.2020 г. 

                                                                                                                               
П Р О Т О К О Л 

 
от работата на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти в отговор на 

публикувана покана към определени лица за обществена поръчка за услуга с 
предмет: Упражняване на авторски надзор /АН/ при изпълнение на СМР на обектите по 
проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи 

и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”, финансиран от ПРСР 
2014-2020 по ДБФП № 20/07/2/0/ 00644 от 04.10.2018 г. 

 
 

На 19.06.2020 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Котел, комисия назначена със 
заповед № РД-13-239/ 19.06.2020 год. на  кмета на Община Котел в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Яна Гавова– директор  на дирекция УТЕС 
ЧЛЕНОВЕ:  1.Добри Николов  – главен юрисконсулт 

2. инж. Дорина Митева – директор на дирекция ППОПИС 
 

проведе  заседание за разглеждане и оценка на представената оферта в отговор на изпратена 
покана № 12 - 04 - 2 / 08.06.2020 г. на заместник кмета на Община Котел - Детелина Адамова, 
възложител съгласно заповед № РД 13-208/18.06.2019 г. за участие в  процедурата  за  възлагане  
на  обществена поръчка за услуга с предмет :  Упражняване на авторски надзор /АН/ при 
изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или 
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в 
община Котел”, финансиран от ПРСР 2014-2020 по ДБФП № 20/07/2/0/ 00644 от 04.10.2018 г. 

 
Преди да пристъпят към отваряне на офертите, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.97, ал.2 от ППЗОП. 
 
След като комисията се запозна с предоставената ѝ документация за обществената поръчка, 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадената от участника оферта с вх.№ 
12 – 02 - 4 от 18.06.2020 г. и с час на подаване – 14:14 часа в деловодната система на Община 
Котел, като комисията установи, че офертата е представена от поканеното лице - 
„ГЕОВОДПРОЕКТ” ООД, гр. Сливен и съдържанието на офертата на участника е следното:  

 
1. Списък на приложените документи в офертата – 1 оригинал;  
2. ЕЕДОП по образец, подписан в оригинал на хартия от представляващите „ГЕОВОДПРОЕКТ” 
ООД – 1 оригинал; 
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3. Декларация за срока на валидност на офертата – 1 оригинал; 
4. Оферта по образец – 1 оригинал; 
5. Списък на лицата (проектантите), които ще упражняват авторски надзор по обекти, с посочени 
имена, части и проектантска правоспособност – 3 оригинала; 
7. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата, посочени че ще 
упражняват авторски надзор – 3 копия; 
8. Валидни застрахователни полици за професионална отговорност в проектирането е 
строителството на лицата, посочени че ще упражняват авторски надзор – 3 копия. 
9. Граждански договор за авторски надзор на инж. Катя Семерджиева-Стоянова 
 
При отваряне на офертата не присъстваха представители на участника. 
 
На 14.07.2020 г. в 10.00 часа комисията се събра на второ заседание за подробно разглеждане 

на представената оферта и документите към нея. Комисията установи, че участникът отговаря на 
поставените изисквания към участника относно личното му състояние и липсват основания за 
отстраняването му, както и отговаря на критериите за подбор, посочени в поканата съгласно 
декларираните от тях обстоятелства в представения  един брой ЕЕДОП. 

 

 
В офертата си „ГЕОВОДПРОЕКТ” ООД, гр. Сливен е направил следните предложения: 
1. По време на изпълнение на строителните и монтажните работи на обектите, включени в 

предмета на поръчката, ще осигурят присъствие на проектантите по всички части на изготвените 
от тях инвестиционни проекти. Всички проектанти по обекти са посочени в Списък на лицата, 
които ще изпълняват авторски надзор, приложен към офертата. 

2. Общата цена за изпълнение на услугите, включени в предмета на поръчката -  44 100 лв. 
(четиридесет и четири хиляди и сто лева) лв. без ДДС, съответно 52 920 лв. (петдесет и две 
хиляди деветстотин и двадесет лева) лв. с ДДС, която е съобразена с прогнозната стойност на 
поръчката и е разпределена както следва:  

   6.1. за упражняване на АН на обекти „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Тича, община Котел – втори етап” и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, 
община Котел – трети етап” – 8 250 лв. без ДДС, съответно 9 900 лв. с ДДС; 

6.2. за упражняване на АН на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Нейково, община Котел” – 20 500 лв. без ДДС, съответно 24 600 с ДДС; 

6.3. за упражняване на АН на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов 
напорен резервоар с. Тича, община Котел” – 15 350 лв. без ДДС, съответно 18 420 с ДДС. 

   
* Посочените в т.6 цени включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

услугите, включени в предмета на поръчката, в описания вид и обхват в Техническата 
спецификация на Възложителя и проекта на договор.  

3. Срок на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, 
определена за краен срок за подаване на оферта.  

 
Комисията реши, че офертата на участника отговаря на предварително обявените условия в 

поканата и го допуска до следващия етап на класиране на офертите. 
 
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска 
цена“. 

 
На първо място комисията класира „ГЕОВОДПРОЕКТ” ООД, гр. Сливен с предложена обща 

цена за изпълнение на услугите, включени в предмета на поръчката -  44 100 лв. (четиридесет и 
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четири хиляди и сто лева) лв. без ДДС, съответно 52 920 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин и 
двадесет лева) лв. с ДДС, която е съобразена с прогнозната стойност на поръчката и е разпределена 
както следва:  

 за упражняване на АН на обекти „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 
с. Тича, община Котел – втори етап” и „Реконструкция на вътрешна водопроводна 
мрежа на с. Тича, община Котел – трети етап” – 8 250 лв. без ДДС, съответно 9 900 лв. 
с ДДС; 

 за упражняване на АН на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Нейково, община Котел” – 20 500 лв. без ДДС, съответно 24 600 с ДДС; 

 за упражняване на АН на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 
нов напорен резервоар с. Тича, община Котел” – 15 350 лв. без ДДС, съответно 18 420 
с ДДС. 

 
Комисията предлага на Детелина Адамова – заместник-кмет в качеството й на възложител 

съгласно заповед № РД 13-208/18.06.2019 г., да сключи договор с класирания на първо място 
„ГЕОВОДПРОЕКТ” ООД, гр. Сливен. 

 
С подписването на настоящия протокол комисията приключи своята работа в 11.00 часа на 

14.07.2020 г. 
 
 
 
 

К О М И С И Я :                                                                             
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............./п/*...........                                         
/инж. Я. Гавова/                                                          

 
ЧЛЕНОВЕ:   1.........../п/*……... 

/Д. Николов/ 
 

2. ……/п/*……… 
   
/инж. Д Митева/ 

 
 

*Заличена информация на  
основание чл.37 от ЗОП 
във връзка с ЗЗЛД 
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