
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д  

 

 П Р О Т О К О Л  № 3  

Днес, 16.06.2017 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 открито заседание по отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение на допуснатия до този етап участник в настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и да направи окончателна оценка 

на представената оферта. 

Председателят на комисията подписа съобщение по реда на чл. 57, ал.3 от 

ППЗОП, което беше оповестено предварително на профила на купувача. 

На заседанието не присъстваха представители на участника, нито представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Комисията обяви резултата от оценяването на подадената една оферта 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“, след което взе 

следното 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

 

Да пристъпи към отваряне и разглеждане на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участник „АЛТРЕМОНТ“ ООД и оповестяване на предлаганата от 

него цена 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П*//инж. Цв. Цветков/ 

   

ЧЛЕНОВЕ:  

1. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 



 

2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

1.  „Алтремонт“ ООД 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение № 5, като участника предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 224 259,23 лв. (двеста двадесет и четири хиляди и 

двеста петдесет и девет лева и 0,23 ст.) без ДДС или 269 111,08 лв. (двеста шестдесет и 

девет хиляди и стои и единадесет лева и 0,08 ст.), с включен ДДС.  

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията и същата продължи своята работа в закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника. 

След като разгледа приложените документи към Ценовото предложение, 

комисията установи, че участникът е представил изискуемата съгласно 

документацията за участие КСС – Количествено-стойностна сметка - Приложение – 

КСС оферта и анализи на единичните цени на хартиен и на магнитен носител. 

В Приложение – КСС оферта единичните офертни цени са формирани в 

съответствие с анализите за всички видове СМР/СРР. Участникът е представил Анализи 

на единични цени, които са подписани и подпечатани от участника и са приложени като 

неразделна част от Приложение – КСС оферта. 

         Преди пристъпването към финансова оценка комисията извърши проверка на 

ценовото предложение и установи, че същото е подготвено и представено в съответствие 

с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Съобразно избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в 

настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната 

оценка на участника, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същия. 

 Забележка: С оглед наличието само на една допусната оферта, участникът 

получава автоматично максималният брой от 100 точки по Показател П 2, като 

комисията реши, че не следва да извършва класиране на офертата на единствения 

участник.  

 Не се налагат и допълнителни математически изчисления. 

Комисията ще формира комплексната оценка въз основа на избрания критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“/икономически най-изгодна 

оферта/ по следния начин:  

            Предложена цена – П2 е с тежест в комплексната оценка 70 процента.  

Съгласно Протокол № 2/07.06.2017г. оценката на представеното техническо 

предложение от участник „Алтремонт“ ООД е 25 точки. 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за 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“ 



 

                          КО = 0,3 х 25 + 0,7 х 100 =  77,50  точки 

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията: 

Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да бъде 

определен участник „Алтремонт“ ООД, ЕИК 200281389, със седалище и адрес на 

управление - с. Врачеш, община Ботевград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 11, 

представлявано от Сашо Александров Александров. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /инж. Цв. Цветков/ 

   

ЧЛЕНОВЕ:  

3. /п/ /инж. Стоил Атанасов/ 

4. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

Комисията приключи своята работа на 20.06.2017 г. в 11.00 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 

 


