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

 

 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 

Днес, 18.07.2017 г., комисия назначена със Заповед № ОА-292/14.06.2017г. на зам. 

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

открита процедура с Решение № ОП-24/15.05.2017г. за откриване  на обществена поръчка 

с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи 

(СМР) на: „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“, в 

състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

          1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

        2. Иван Гуленов – гл. специалист „Нискo строителство и техническа 

инфраструктура“ 

        3. инж. Надежда Петкова Петрова – строителен инженер „ПГС“ - 

външен експерт, вписана под номер в АОП: ВЕ-202  

       4.инж. Елена Михайлова Чернева – строителен инженер ВиК - 

външен експерт, вписана под номер в АОП: ВЕ-37 

Резервни членове:  

       1. Николай Николов – юрисконсулт 

       2. инж. Стоил Атанасов – нач-к отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

       3. инж. Митко Тодорин – мл. експерт «Инвеститорски контрол и 

капитални вложения» 

 

се събра в 16:00 часа в зала №15, в сградата на общинска администрация Ботевград, 

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 окончателно класиране на представените 

оферти. 

 

Комисията пристъпи към точка първа от дневния ред. На публичното заседание 

присъстваха представители на участниците в процедурата както следва: 

 Мирослав Якубашев – представител на „ДК ИНФРА” ООД 

Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на публичното 

заседание. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по „Технически 

показател“ ТП и съответно подпоказатели П1 „Срок за изпълнение на строителните и 

монтажни работи“, П2 „Предложение за организацията и професионалната компетентност 

на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“, П3 „Методология за 

гарантиране на качеството на крайния продукт“, П4 „Мерки за намаляване дискомфорта 

на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности“ и пристъпи 

към отваряне и разглеждане 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.  „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

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

Oбразец № 7, като участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 1 771 022,63 лв. без ДДС, като:  

 

1.1. Обща цена за изпълнение на водопроводната мрежа за подетап 1.1 е в размер на 

798 577,92лв. без ДДС. 

1.2. Обща цена за изпълнение на водопроводната мрежа за подетап 1.2 е в размер на 

972 444,71 лв. без ДДС. 

 

2.„ДК ИНФРА“ ООД  
 

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

Oбразец № 7, като участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 1 528 319,94лв. без ДДС, като:  

 

1.1. Обща цена за изпълнение на водопроводната мрежа за подетап 1.1 е в размер на 

702 058,56лв. без ДДС. 

1.2. Обща цена за изпълнение на водопроводната мрежа за подетап 1.2 е в размер на 

826 261,38лв. без ДДС. 

 

 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 до този етап участници. 

 

 Комисията пристъпи към проверка на приложените документи в плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, съгласно документацията за участие в процедурата, а 

именно: 

 

 представени ли са изисканите показатели за ценообразуване; 

 представени ли са отделни цени за всеки подетап или отделни единични анализни 

цени за видовете СМР, включени в количествено - стойностната сметка; 

 общата и поотделно за изпълнение на СМР за всеки от подетапите предлагана цена 

надхвърля ли предварително обявените максимални стойности; 

 има ли аритметични грешки при извършване на аритметичните действия. 

 

1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 
 

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдържанието на Плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно документацията за участие в 

процедурата са налични и представени в цялост. Членовете на комисията извършиха 

проверка за аритметични грешки в ценовата оферта и констатираха, че представените 

документи са редовни и отговарят на изискванията, посочени в документацията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

 

2. „ДК ИНФРА“ ООД 

 

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдържанието на Плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно документацията за участие в 

процедурата са налични и представени в цялост. Членовете на комисията извършиха 



проверка за аритметични грешки в ценовата оферта и констатираха, че представените 

документи са редовни и отговарят на изискванията, посочени в документацията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

 

 

Поради факта, че участниците допуснати до етапа на отваряне на ценовите оферти са 

двама, не е приложимо извършването на  проверка на ценовите предложения съгласно 

чл.72, ал.1 от ЗОП, относно наличието на по-благоприятно предложение с 20% или повече 

процента от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници.  

 

Комисията пристъпи към прилагане на формулата за формиране на оценката по 

показател „Предлагана цена”, съгласно методиката както следва: 

 

ФП - Финансови показатели с тежест-максимум 35 точки 

ФП = (Цmin / Цi) x 35, където 

Цi e предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник 

Цmin e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно 

Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена. 

 

1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 
 

ФП = (1 528319,94/ 1 771 022,63) х 35 = 30,20 точки 

 

2. „ДК ИНФРА“ ООД 

 

ФП = (1 528319,94./ 1 528319,94) х 35 = 35 точки 

 

 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексните оценки на участниците в 

процедурата, както следва: 

 

КО = ТП + ФП, където 

ТП- Технически показатели с тежест-максимум 65 точки 

ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 35 точки 

 

1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 
 

КО = ТП + ФП = 63 + 30,20 = 93,20 точки 

 

2. „ДК ИНФРА“ ООД 

 

КО = ТП + ФП = 42,47 + 35 = 77,47 точки 

 

 

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

комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

 

На І-во място: „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

На II-ро място:  „ДК ИНФРА“ ООД 

 



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

участникът, класиран на първо място, а именно: „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

 

Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 18.07.2017 г. в 17:30 ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п/ / /Виктория Филипова/ 

 

2. /п/ /Иван Гуленов/ 

 

3. /п/ /инж. Надежда Петрова/ 

 

4. /п/ /инж. Елена Чернева/ 

 

 
 

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

защита на личните данни 

 

 

 

 

 
 


