
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д  

 

 П Р О Т О К О Л  № 2  

 

Днес, 07.06.2017 г., комисия, назначена със Заповед № ОА-277 от 01.06.2017 г. на 

зам. - кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и във 

връзка с открита процедура с Решение № ОП-23/25.04.2017 г. на Възложителя за 

откриване на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-

монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на общи части и 

тоалетни в сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветелин Цветков – зам. – кмет на община Ботевград 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

Резервни членове:  

1. Генка Енева  – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2. Николай Николов - юрисконсулт 

 

се събра в 10:00 ч. в зала № 15 в сградата на общинска администрация Ботевград, за 

да продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на техническото 

предложение на участника, подал оферта, да извърши проверка на приложените 

документи към предложението, относно съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя и да извърши оценка на представеното предложение за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

Комисията взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

 

Да пристъпи към разглеждане и извършване на оценка на Техническото 

предложение на участник „АЛТРЕМОНТ“ ООД 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П*/ /инж. Цв. Цветков/ 

   

ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

Комисията ще приложи утвърдената от Възложителя методика за определяне на 

оценка на техническото предложение, както следва: 

 

 



 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която се определя въз основа на следния критерий за възлагане: 

оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, 

както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка. 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ на участника е:  

КО = 0,3 х П1 + 0,7 х П2,  

където: 

 П 1 е показател „Измерител на качество, вкл. технически параметри, 

естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение 

за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ 

и   

 П 2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

 Оценката по критерий П 1 е с максимална стойност – 100 точки. 

 

В техническото си предложение /Приложение № 4/ участникът „Алтремонт” 

ООД предлага да изпълни предмета на обществената поръчка за срок от 4 (четири) 

месеца и трябва да завърши не по-късно от 31.10.2017г. 

 Предложеният срок за изпълнение на договорените строително-монтажни 

работи/строително-ремонтни работи е 4 (четири) месеца и започва да тече от датата 

на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни дни след датата 

на подписване на договора.        

 Предложението на участника е разработено съобразно дадените указания от 

възложителя в част II към документацията за участие в обществената  поръчка, като 

участника е направил предложение за изпълнение на СМР/ССР в това число и относно 

техническите параметри на предлаганите за влагане в обекта материали, включително 

аргументирано предложение на всички операции по строителство (иновативни 

характеристики, и иновативни търговски техники и условия), функционални 

характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, 

естетически и екологични характеристики (където е приложимо), с които гарантира 

високо качество на база представените данни в техническата спецификация. 

 Участникът е посочил ресурси за изпълнение на СМР, като са описани подробно 

мерките, които ще се предприемат за осигуряване на безопасност при използването на 

обекта, както и относно достъпността за всички потребители на обекта.  

 Описани са технически параметри на материалите, необходими за ремонта на 

санитарните възли и за ремонта на общите части, като е декларирано, че посочените 

технически параметри на материалите напълно съответстват с посочените в 

техническите спецификации от възложителя. 

Разработени са характеристики, свързани с нов и по-ефективен метод за 

осъществяване на строителството, чрез който се пести време и се постига по-висока 

устойчивост  и повишаване на жизнения цикъл на изграденото. 

 

 



 

В техническото предложение участникът е посочил и функционални, 

естетически характеристики и достъпност до обекта, като е записано, че „След 

извършване на качественото изпълнение на всички посочени от нас дейности ще се 

подобрят значително функционалните характеристики на обекта, видно от всички 

обитатели на сградата. С полагането на шпакловките и изкърпване на всички обрушени 

участъци ще се намали и разхода на ел. енергия. Това ще доведе и до качествено 

изменение на естетическите характеристики на сградата.“ 

На следващо място в техническото предложение са изброени конкретни 

характеристики /определени мероприятия/ относно мерките и действията за 

опазване на околната среда, които участникът ще изпълни, като например: - 

превантивни природозащитни мерки, инструктажи, почистване, използване на покрития 

за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация. Така също, «…на обекта ще 

бъде въведена забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха…» и др., 

както и «…недопускане на изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, почвата, 

водите».  

По отношение на механизацията, участникът е посочил, че „…за качественото 

изпълнение на СМР, работния персонал е осигурен с необходимите инструменти и 

приспособления“, както и че „… разполага с разнообразни ръчни електрически 

инструменти, които дават възможност отделните СМР да се изпълняват качествено и с 

висока интензивност.“ За спазване на срока за изпълнение на договора участникът е 

посочил, че разполага с необходимата механизация и с редица инструменти, които са 

подробно описани в техническото предложение. 

Участникът е посочил и основни мерки при поемане на времевия риск при 

изпълнение на поръчката, което включва следните компоненти: - възможности на 

изпълнителя, осигуряване с ресурси, с инструменти и приспособления, осигуряване с 

механизация, както и финансово осигуряване. 

Техническото предложение е представено и на електронен носител (CD), като към 

него е приложен Линеен календарен график, както и попълнени Декларации – 

Приложения №№ 6, 7, 8, 9 и 10. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че Техническото 

предложение – Приложение № 4 на участник „Алтремонт” ООД отговаря на 

техническите спецификации и заложените от Възложителя изисквания в 

обявлението и в документацията за участие. Комисията определя оценка на 

техническото предложение на участника по показател  П 1 - „Измерител на 

качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, 

достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с 

изпълнението на СМР“  -  25  точки.  

 

Мотиви: 

След обстойно разглеждане на представеното предложение за изпълнение на 

обществената поръчка Комисията счита, че същото отговаря на минималните изисквания 

на възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Също така 

предложението отговаря на общите изисквания, посочени в указанията и техническата 

спецификация по отношение на бъдещите функционални характеристики на строежа, но 

не предлага конкретни преимущества, свързани с функционирането на обекта, 

съответните съоръжения и елементи от тях, експлоатацията им и използването им. 

Същевременно участникът е представил предложение за естетически и екологични 



характеристики, както и достъпност до обекта и технически параметри на предлаганите 

строителни продукти и материали и мерки, целящи осигуряване на качество при 

изпълнение на възлаганите СМР без посочване на конкретни примери за тях спрямо 

изискванията на методиката за оценка.  

С оглед на извършените по-горе действия комисията взе решение да продължи 

своята работата по отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповестяване на ценовото предложение на участника, както и да направи окончателна 

/комплексна/ оценка на представената оферта, на следващо публично заседание на 

комисията, което ще се проведе на 16.06.2017г. от 10:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /инж. Цв. Цветков/ 

  ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

Комисията приключи своята работа на 13.06.2017 г. в 12:00 ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /инж. Цв. Цветков/ 

  ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 

 


