
        О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5 

 
 Днес, 25.07.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-216/20.04.2017г. на Зам. 

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

открита процедура с Решение № ОП-20/13.03.2017г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 

1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“, в състав:  

 

Комисия в състав: 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел «Инфраструктура и капитално 

строителство» 

                                2. Генка Енева – гл. специалист «Контрол на инвестиционния процес» 

                                3. Мария Христова – нач. отдел «Правно-нормативно обслужване»  

        4. Таня Накова - гл.експерт «Обществени поръчки, търгове и конкурси»         

                                5. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

                                6. инж. Ина Маринова – гл. експерт «Инвестиционно проектиране, 

градски дизайн и реклама» 

Резервни членове:  

       1. Иван Гуленов – ст. специалист „Ниска строителство и техническа 

инфраструктура 

       2. инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

        

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация, за да  

продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на 

допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горецитирания предмет, както и  да направи окончателна оценка и  класиране на офертите. 

Поради ангажираност от основния състав на комисията отсъства  инж. Ина 

Маринова – гл. експерт «Инвестиционно проектиране, градски дизайн и реклама» - член, 

като същият се замести от резервен член – инж. Митко Тодорин – мл. експерт 

„Инвеститорски контрол и капитални вложения“,  който подписа декларация по чл.103, ал.2 

от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 На заседанието на комисията присъства – Ангел Ашиков - упълномощен 

представител на „Люник“ ЕООД. Не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател ТП – 

„Качество“ и пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени, по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „Стройкомерс“ ЕООД  
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №3, като участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 456 872,48 

лева без ДДС или 548 246,98 лева с ДДС, която включва следното: 

1.1. Цената за изпълнение на СМР – 456 872,48  (четиристотин петдесет и шест 

хиляди осемстотин седемдесет и два лева и 48 ст.) лв. без ДДС или 548 246,96 (петстотин 

четиридесет и осем хиляди двеста четиридесет и шест лева и 96 ст.) лв. с ДДС. 

1.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 1.1. 

 

 

 



  

 

2. „Люник“ ЕООД 

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

образец №3, като участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 474 721,60 

лева без ДДС или 569 665,92 лева с ДДС, която включва следното: 

2.1. Цената за изпълнение на СМР – 465 413,33 (четиристотин шестдесет и пет 

хиляди четиристотин и тринадесет лева и 33 ст.) лв. без ДДС или 558 496,00 (петстотин 

петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и шест лева) лв. с ДДС.  

2.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 

2.1. 

 

3. Обединение „КСВ & Инфракорект-Ботевград“ 

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

образец №3, като участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 469 995,56 

лева без ДДС или 563 994,67 лева с ДДС, която включва следното: 

3.1. Цената за изпълнение на СМР – 460 779,96 (четиристотин и шестдесет хиляди 

седемстотин седемдесет и девет лева и 96 ст.) лв. без ДДС или 552 935,95 (петстотин 

петдесет и две хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 95 ст) лв. с ДДС. 

3.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 

3.1. 

 

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

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

обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и извършване 

на преценка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, но не 

установи такова. 

 

След извършване на горе описаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатите участници, в 

съответствие с утвърдената методика и класиране на същите. 

 

 

№ Участник Показател «Качество» – 

ТП 

Показател 

«Предложена 

цена» -  

Ц 

Комплексна 

оценка 

КО=ТПх0,6+Цх0,4 Подпоказател 

Ппк 

Подпоказател 

Мк 

1. „Стройкомерс“ 

ЕООД 
48 20 100 80,80 

2. «Люник» 

ЕООД 
60 40 96,24 98,50 

3. Обединение 

„КСВ & 

Инфракорект-

Ботевград“ 

60 20 97,21 86,88 

 

Забележка:   

1) ТП – е показател: „Качество” 

- Ппк – е подпоказател: „Професионална компетентност“  

- Мк – е подпоказател: „Мерки за осигуряване на качеството на използваните 

материали” 

2) Ц – е показател: „Предложена цена“, който се изчислява по следната формула: 

Ц = Цmin/Цi x 100, където 



  

Цmin е най-ниската предложената цена за изпълнението на поръчката; 

Цi е предложената цена на съответния участник. 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

КО = ТП х 0,6 + Ц х 0,4 

 

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

комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

На І-во място: „Люник“ ЕООД  с комплексна оценка -  98,50 т.  

На II-ро място:Обединение „КСВ & Инфракорект-Ботевград“ с комплексна оценка – 86,88т.  

На III-то място: „Стройкомерс“ ЕООД с комплексна оценка – 80,80 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място, а именно: „Люник“ ЕООД. 

 

 

Настоящият протокол се състави на 25.07.2017г. в 16:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       /П/*                  / инж. Цветелин Цветков /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.                    /П/                    /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.                   /П/                     / Генка Енева / 

 

3.                   /П/                     /Мария Христова/ 

 

4.                   /П/                     /Таня Накова/ 

 

5.                   /П/                     / Виктория Филипова / 

 

6.                   /П/                     / инж. Митко Тодорин / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 


