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УТВЪРЖДАВАМ:........П................       

ДИРЕКТОР ЦТБ 

13.09.2017 г. 

/Румяна Русинова/ 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-51/13.09.2017 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 13.09.2017 година, комисия в състав: 

            Председател: Виолета Хайвазова - Началник-отдел “Финансови дейности и 

админостративно-правно обслужване”., 

 И членове:  
         1. Иван Цвятков – Главен експерт в отдел “Управление, контрол и 

информационно обслужване”. 

                               2. Дарена Бакърджиева - Старши юрисконсулт отдел “Финансови 

дейности и админостративно-правно обслужване”, 

            се събра на свое заседание, за да разглежда подадените оферти за участие в 

обществена поръчка относно публикувана на страницата на Агенция по обществени 

поръчки обява № 3746/21.08.2017г. СОО-25-2017 по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет 

„Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане 

на настилка от теракотни плочки и цокъл в административната сграда на Централна 

техническа база с. Соколово .”. 

 

   На 13.09.2017 г. Председателят на комисията получи по списък с вх. 

945№/12.09.2017 г.  подадените оферти, както следва:  

 1. Предложение с вх. №945/12.09.2017 г., 12:00 ч. от „БОБСТРОЙ БГ” ЕООД гр. 

Самоков ЕИК 204483274, ул. Ихтиманско шосе № 65 тел. 0895741198, представлявано от 

Жана Георгиева Нанова управител с Л.к. №644159257, издадена на 07.06.2012 г.  в МВР 

Самоков. 

 

 В разгледаната оферта бяха представени следните документи: 

1. Предложение с вх. №945/12.09.2017 г., 12:00 ч. от „БОБСТРОЙ БГ” ЕООД гр. 

Самоков ЕИК 204483274, ул. Ихтиманско шосе № 65 тел. 0895741198, представлявано 

от Жана Георгиева Нанова управител с Л.к. №644159257, издадена на 07.06.2012 г.  в 

МВР Самоков. 

Приложени са следните документи: 

1. Опис на представените документи – описани са 14 документа в оригинал- 

Приложение № 16; 

      2. Техническо предложение Приложение №2 –  

- срок на изпълнение на обществената поръчка 20 работни дни от датата на сключване на 

договора. 

Гаранционни срокове : 

- измазване/обръщане на дограма – 5 година. 

- полагане на настилка от теракотни плочки и цокъл – 5 години. 

В предлаганата цена са включени всички транспортни и други разходи. 

         3. Ценово предложение Приложение №3 – в размер на 3249,07 лв без ДДС и 3898,88 лв 

с ДДС; 
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         4. Количествено-стойностна сметка-Образец 4, придружен с подробен анализ на 

единични цени – 4 листа.  

         5. Декларация за съгласие с проекта на договора и Споразумение по ЗБУТ –

Приложение № 6; 

         6. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители–

Приложение№7; 

         7. Декларация за притежаване на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ – Приложение 

№ 9 

Декларация за спазване на задъълженията свързани с данъци и осигуровки – Приложение № 

10. 

         8. Декларация за качество на вложените материали – Приложение №11 

         9. Декларация за валидност на срока на офертата – Приложение № 12 – срок на 

валидност на офертата – 90 дни от крайния срок за подаване на оферти. 

         10.  Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, 

т.3, т. 4 и т. 5 от ЗОП – Приложение №13 ; 

         11. Декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, т. 2 и т.7 от ЗОП –Приложение№14; 

   

Офертата отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в обява № 

3746/21.08.2017г. СОО-25-2017 по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съдържа всички необходими 

документи за участие в обществената поръчка с предмет: „Измазване/обръщане на 

дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане на настилка от 

теракотни плочки и цокъл в административната сграда на Централна техническа база 

с. Соколово .”. 

 

  Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

  „БОБСТРОЙ БГ” ЕООД гр. Самоков 

 

 Договорът и споразумението по ЗБУТ по обществена поръчка с предмет 

„Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане 

на настилка от теракотни плочки и цокъл в административната сграда на Централна 

техническа база с. Соколово .”, следва да бъдат сключени при спазване изискванията за 

изпълнение на поръчката съгласно обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, техническата 

спецификация и офертата на участника. 

Комисията приключи своята работа в 12:00 ч. на 13.09.2017 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване, придружен с докладна записка от председателя 

на комисията. 

 

Комисия: 

 

Председател:...........П..................   
           (Виолета Хайвазова)  

 

Членове: 1..............П...................               

         (Иван Цвятков)  

 

      2.............П.................       

       (Дарена Бакърджиева)                     


