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О Б Щ И Н А   Б О Т Е В Г Р А Д 

 

УТВЪРДИЛ 

          КМЕТ: /П*/ 

          Иван Гавалюгов 
 

дата: 19.07.2017г. 

 

  П Р О Т О К О Л 

  по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

 Днес, 18.07.2017 г., в 17:30 часа комисията, назначена със Заповед № ОА-

292/14.06.2017г на зам. - кмета на Община Ботевград, 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 за да изготви настоящият протокол за резултатите от извършената работа 

относно разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедура за 

възлагане обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Избор на 

изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: 

„Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“, открита с 

Решение № ОП-24/15.05.2017г, преписка в РОП 00257-2017-0013 и обявление с ID 

787238, публикувано в РОП на 16.05.2017г.  

На 14.06.2017 г. от 10:00 ч. се проведе първото публично заседание на комисията 

при условията на чл. 54, ал. 1 – ал. 6 от ППЗОП за отваряне на получените оферти за 

участие в процедурата, като действията на комисията са отразени в Протокол № 1 от 

14.06.2017г. На заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

съдържанието на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което председателят и 

членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  
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За периода на работа на Комисията не са настъпили основания за изменение на 

нейния състав или на сроковете за работа и задачите, определени със  Заповед № ОА-292 

от 14.06.2017г. на Възложителя за назначаването й. 

В определения срок за представяне на оферти са постъпили следните оферти: 

1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД - с вх. № ОП-24-1/13.06.2017 г. - 15:00 ч.; 

2. „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД - с вх. № ОП-24-2/13.06.2017 г. - 15:45 ч.; 

3. „ДК ИНФРА“ ООД - с вх. № ОП-24-3/13.06.2017 г. - 15:46 ч. 

 

Подадените оферти са в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Членовете 

на комисията подписаха Техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на участниците. 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП 

приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията се събра на следващото си, закрито заседание, действията от които са 

отразени в Протокол № 2 от 30.06.2017г., на което на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

комисията продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените оферти 

от участниците и съдържащите се в тях документи, с цел извършване на преценка за 

съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, след което да извърши оценка на техническите предложения 

на участниците. 

В тази връзка, при разглеждане на представените от участниците документи по 

чл. 39, ал. 2 от ЗОП, комисията констатира, че в офертата на  „ДК ИНФРА“ ООД не са 

налице липсващи документи и несъответствия, поради което комисията приема, че 

участникът отговарят на критериите за подбор и изискванията към личното състояние и 

се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение на основание чл. 56, 

ал. 2 и чл. 57, ал. 2 от ППЗОП.  

В офертите на „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД и „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД са налице 

непълноти, липси, несъответствия с оглед на изискванията на Възложителя, описани 

в Протокол №2 от 30.06.2017г. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП е дадена възможност 

на участниците да заменят представените документи или да представят нови, с които да 

удовлетворят изискванията на Възложителя. 

След изтичане на срока от 5 работни дни, Комисията пристъпи към разглеждане 

на допълнително представените документи, подробно описано в Протокол №3 от 

11.06.2017г. Въз основа на представените допълнителни документи, заедно с 

документите представени в офертите на участниците, Комисията установи, че офертите 

на „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД и „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД отговарят на критериите за 

подбор и изискванията към личното състояние и се допускат до разглеждане и оценка на 

техническото предложение на основание чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 2 от ППЗОП.  

Комисията пристъпи към проверка за съответствие с изискванията на  

документацията за участие в обществената поръчка относно техническите предложения 

на допуснатите участници, подробно описано в Протокол №3 от 11.07.2017г. 

Участниците, които отговарят на изискванията на документация за участие 

относно техническите предложения (мотивите за допускане са описани подробно в 

Протокол №3/11.07.2017г), са: 
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 „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

 „ДК ИНФРА“ ООД 

 

Участникът, който не отговаря на изискванията на документация за участие 

относно техническите предложения (мотивите за допускане са описани подробно в 

Протокол №3/11.07.2017г) е: 

 „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД  

За техническото предложение на този участник се констатира следното:  

- Участникът е допуснал множество вътрешни противоречия при 

изработването на своето техническо предложение, които се отнасят до 

следното: 

- по отношение на предвидените човешки ресурси – В Приложение №1 (от 

техническото предложение) участникът е описал необходимия му ключов 

персонал, като е описал изисканите от Възложителя специалисти 

(Технически ръководител, Експерт по ЗБУТ и Отговорник по контрола на 

качеството) и е предложил като допълнителни експерти за изпълнение на 

строителството: Експерт „Механизация и оборудване“, Експерт „ПТО“ и 

Експерт „Пътни работи“. В изработената Схема 1 „Организация и ключов 

персонал“ са представени експерти, който са различни от декларираните в 

предходната точка допълнителни експерти. Например предложения 

допълнителен експерт -Експерт „ПТО“ липсва в разработената 

организация/схема 1. За представените на схемата експерти не е ясно с 

какви функции ще са. 

Също така допълнителният експерт - Експерт „ПТО“ не фигурира в 

Линейния календарен график (част от техническото предложение на 

участника). Следователно има разминаване и вътрешно 

несъответствие в отделните приложения на техническото 

предложение на участника. 

 

- по отношение на предвидените за влагане материали – Съгласно 

документацията за участие към настоящата обществена поръчка, 

участниците трябва да приложат към своите оферти Спецификация на 

всички предвидени за влагане материали с посочване на вида, 

търговското наименование, производител, доставчик, техническите и 

качествени характеристики (параметри) на материала. В Приложение №4, 

от техническото предложение на участника, са описани материалите, които 

възнамерява да вложи при изпълнение на СМР на целият обект. В него той 

е посочил спецификации на следните материали: 

- PE дъги (различни размери) 

- PE муфи (различни размери) 

- ПХ 

- фланшов намалител (различни размери) 

- жибо 

- водопроводни тръби (различни размери) 
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При подробно запознаване с описаните материали се установи, че 

участникът не е предвидил (описал) за влагане всички необходими му 

материали вземайки под внимание спецификата на обекта и предвидените 

в количествената сметка (към настоящата документация) дейности. 

Пример за това са: 

-  в Количествената сметка е предвидено участниците да изпълнят 

„Изкоп, кофраж, армиране, доставка, изливане и вибриране на 

бетон на място за шахти УЗР и Регулатор на налягане с филтър    

С-но Черт.03-01-001 и черт.03-01-002“, следователно за да бъде 

изпълнена тази дейност би следвало да се вложат – бетон и 

армировка 

- в Количествената сметка е предвидено участниците да изпълнят 

„Доставка, полагане, монтаж и изпитване на комбиниран aвтом. 

Въздушник тип подземен със защитна тръба, капак от чугун  и 

вграден клапан за демонтаж и монтаж DN 50…“, следователно за 

да бъде изпълнена тази дейност би следвало да се вложат – 

въздушник и капак 

- в Количествената сметка е предвидено участниците да монтират 

Сградни водопроводни отклонения. В таблицата не е описан 

подобен материал, но комисията разгледа приложените декларации 

и сертификати за съответствие и откри декларация за СВО. С оглед 

на това ще приеме, че участникът е предвидил този материал. 

- в Количествената сметка е предвидено участниците да изпълнят 

„Доставка, полагане и уплътняване на неплътен  асфалтобетон 4 

cm и плътен асфалтобетон 4 см  за пътна настилка...“, 

следователно за да бъде изпълнена тази дейност би следвало да се 

вложат – плътен и неплътен асфалтобетон 

- и др. 

 

- по отношение на предвидените технологията на изпълнение – Съгласно 

приложения Линеен календарен график са установени следните допуснати 

несъответствия с оглед на технологията за изпълнение на обекта: 

- в един и същи ден (първи за изпълнение на СМР на подетап 1.1) 

участникът възнамерява да направи траншеен изкоп за входна и 

изходна шахта, да направи уплътнения обратен насип на шахтите, 

да натовари и извози на депо до 2км на излишния материал от 

шахтите, а монтажа на тръбите чрез метода Pipe bursting едва за 10-

11 ден от старта на строителните работи. Видно от описаното 

участникът е нарушил технологията на изграждане на 

водопроводна мрежа съгласно Pipe bursting, а именно че тези 

шахти (входна и изходна) са необходими, за да се положи 

водопровода без изкопно и чак след неговото полагане би 

следвало да бъде направен обратен насип на шахтите и 

съответно да бъде уплътнен. Това показва и разминаване и 

вътрешна несъвместимост между описаното от участника в 

текстовата част от техническото предложение и приложения 

Линеен календарен график.  
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Подобни нарушения на технологичната последователност на 

изпълнение на отделните СМР са видни в целия Линеен календарен 

график.  

- участникът възнамерява да изпълни дейността „Изкоп, кофраж, 

армиране, доставка, изливане и вибриране на бетон на място за 

шахти УЗР и Регулатор на налягане с филтър    С-но Черт.03-01-

001 и черт.03-01-002“ за 1 ден. Технологията на изпълнение за тази 

дейност е в следната последователност: прави се изкоп, след това 

кофраж, полага се армировката, в готовите кофражни форми с 

монтирана армировка се излива бетона, след като  бетона е набрал 

необходимата якост се декофрира. Чак след декофрирарането тази 

дейност се счита за изпълнена в цялост. С оглед на това че 

участникът е предвидил само 1 ден за всички изброени 

поддейности, става ясно, че не се е съобразил с времето необходимо 

на бетона за достигане на якост. Отделно съгласно Наредба №3 2004 

преди полагане на бетона се съставят протоколи за извършените 

скрити работи, приемане на дъно изкоп и армировка, не става ясно 

как в рамките само на един ден ще бъдат изпълнени всички тези 

строителни дейности, ще се проверят и съставят нормативно 

изискуемите протоколи и ще се обезпечи набиране на якост на 

положения бетон. Това по същество е неспазване на необходимото 

технологично време за изпълнение на тази строителна дейност.  

Отделно за тази дейност в линейния график не е предвидена 

механизация (както и в диаграмата на работната ръка), а в 

текстовата част от техническото предложение, участникът е описал, 

че при изкопи ще използва багер. Това по същество се явява 

вътрешно разминаване в описаната организация от участника.   

 

- Участникът не е оценил всички дефинирани от Възложителя аспекти. В 

Приложение №5  от техническото му предложение участникът е описал мерките, 

които възнамерява да предприеме за намаляване на дискомфорта на местното 

население при изпълнение на предвидените строителни дейности. В него има 

оценка и предложени мерки за следните аспекти: 

- шумово замърсяване 

- вибрации 

- производство и управление на опасни отпадъци 

- управление на излишни отпадъци/дърво, пластмаса, опаковъчен материал 

и др. 

- производство и управление на инертни отпадъци /остатъци от туби, части, 

RCD на малки обекти и др./ 

- Замърсяване на почвата 

- Отделяне па неприятни миризми  

- Производство и управление на отпадъчни води  

- Замърсяване на атмосферата чрез отделяне на газове  

- Употреба на горива  

- Влияние върху фауната  

- Безопасност и здраве на работното място  

- прекъсване на водоснабдяването 
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Съгласно документацията за участие, към настоящата обществена поръчка, 

Възложителя е дефинирал следните аспекти, за които би следвало да бъдат 

предвидени мерки от участниците: 

- Достъпност до обществени, търговски и частни сгради и минимално 

прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони  

- Шум и вибрации  

- Замърсяване на въздух и прилежащи територии и улици  

С оглед на описаното участникът не е оценил и не е предложил мерки за 

дефинирания от Възложителя аспект „Достъпност до обществени, търговски 

и частни сгради“. 

 

- В Приложение №5,  от техническото предложение, участникът е записал: „…Най-

значимото влияние върху атмосферата е повдигането на прах, директно 

предизвикано от строителните монтажни и демонтажи работи. В частност 

дейностите, предизвикващи най-много прах са: 

- Демонтаж на стари врати и прозорци в отделните жилища и в общите 

части; 

- Пробивни работи; 

- Транзит на превозни средства в зоната, свързани предимно с доставките 

на материали. …“ 

Предметът на настоящата обществена поръчка е реконструкция на 

водопроводната мрежа на гр. Ботевград, като в обхвата и не се предвиждат 

строително монтажни дейности по демонтаж „…стари врати и прозорци в 

отделните жилища и в общите части…“ . Това че участникът е допуснал и 

описал дейности различни от обхвата на поръчката е видно и от: „…Очаква се в 

процеса на извършване на строително-ремонтните работи да се генерират 

отпадъци като: смесени отпадъци от строителство, смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови изделия, дървесен материал, пластмаси, желязо 

и стомана, изолационни материали, строителни материали на основата на 

гипс, стъкло, опаковки , съдържащи опасни вещества, опаковки от доставяне 

и употреба на бои, лакове, покривни материали, лепила и уплътняващи 

материали, прахови частици и прах, стърготини и изрезки от пластмаси, 

опаковки-хартиени, пластмасови, метални, смесени, композитни / многослойни 

опаковки, облицовъчни и огнеупорни материали, смесени битови отпадъци и др 

…“ (Приложение №5 от техническото предложение). Тези отпадъци биха се 

генерирали при ремонт на сграда, но не и при ремонт на водопроводна мрежа на 

град. С оглед на това, техническото предложение на участника съдържа 

множество паразитни текстове – отнасящи се за изпълнението на дейности, 

които не са в обхвата на настоящата обществена поръчка.  

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка раздел 

VI „Оферта“: „…Участник, чието „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на 

технология, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които 

има наличие на паразитни текстове, (паразитни са текстове, отнасящи се до 

други процедури, други възложители, изпълнители или обекти), се отстранява 

от по-нататъшно участие в процедурата. 
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Участник, чиито линеен календарен план за съответния подетап има липсващи 

изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните 

строителни операции, както и противоречие със строителната програма, 

техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или 

нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява…“.  

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка раздел 

XII „Методика за оценка“: „…Ще бъде отстранен от участие в процедурата 

Участник, който: c) не е предложил някое от изискуемите в настоящата 

документация (вкл. Образци и приложения) части или сроковете, попълнени в 

техническото предложение и тези, посочени в графика, се различават…“. 

 

 С оглед на това и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага 

участник „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници, съгласно одобрената методика, подробно описано в Протокол 

№3/11.07.2017г. 

Технически показатели ТП = П1 + П2 + П3 + П4 = 65 точки, където 

- П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи – 

максимум 16 точки; 

- П2 - Предложение за организацията и професионалната 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката – максимум 20 точки; 

- П3 – Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт 

– максимум 15 точки; 

- П4 - Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при 

изпълнение на предвидените строителни дейности – максимум 14 

точки; 

 

 „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

ТП = П1 + П2 + П3 + П4 = 16 + 18 + 15 + 14 = 63 точки 

 „ДК ИНФРА“ ООД 

ТП = П1 + П2 + П3 + П4 = 14,47 + 9 + 5 + 14 = 42,47 точки 

След извършване на гореописаните действия комисията приключи своята работа 

по оценяване на техническите предложения на участниците и взе решение да продължи 

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

оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията реши, че ценовото предложение 

на участника, предложен за отстраняване, няма да бъде отваряно, разглеждано и 

оценявано. 

На 18.07.2017 г., на основание чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, се проведе 

второто публично заседание на комисията, действията от което са отразени в Протокол 
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№ 4/18.07.2017г.. На публичното заседание присъства представител на „ДК ИНФРА“ 

ООД. Няма присъстващи представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по 

показател ТП – „Технически показател“ и съответно подпоказателите, след което 

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

параметри” на допуснатия участник и оповестяване на предлаганата от него цена, както 

следва: 

„ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД - плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

съдържа Ценово предложение – Образец № 7, Количествено - стойностни сметки 

(Образци № 7-1 и 7-2) като участникът предлага обща цена за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка в размер на 1 771 022,63лв. (един милион 

седемстотин седемдесет и една хиляди, двадесет и два лева, 0,63 стотинки) без ДДС. 

„ДК ИНФРА“ ООД - плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа 

Ценово предложение – Образец № 7, Количествено - стойностни сметки (Образци № 

7-1 и 7-2) като участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 1 528 319,94лв. (един милион петстотин двадесет и 

осем хиляди триста и деветнадесет лева и 0,94 стотинки) без ДДС. 

 

Във връзка с горепосоченото, приключи публичната част от заседанието на 

комисията и същата продължи своята работа в закрито заседание по обстойно 

разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници. 

Комисията пристъпи към проверка на приложените документи в плик с надпис 

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

всеки участник по отделно и не установи несъответствия с изискванията на Възложителя. 

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 извърши оценка на показател ФП „Финансов показател“ 

 „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

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

 

 „ДК ИНФРА“ ООД 

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

 

Комисията извърши комплексната оценка на участниците съгласно избрания 

критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“ /икономически 

най-изгодна оферта/. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = ТП + ФП, където  

ТП- Технически показатели с тежест-максимум 65 точки 
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ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 35 точки 

 „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

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

 „ДК ИНФРА“ ООД 

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

 Въз основа на получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията: 

Класира на I – во място: „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД - с комплексна оценка  

на офертата – 93,20 точки. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 181, ал. 4, във вр. с чл. 106 от 

ЗОП, Комисията изготви настоящият протокол, с който:  

1.Предлага на Възложителя да сключи договор за обществената поръчка с предмет: 

"Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: 

„Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“  с участника, 

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

2. На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП предлага на Възложителя да утвърди 

настоящия протокол. 

 Протоколът се състави на 18.07.2017 г. в 18,30ч. и комисията приключи 

окончателно своята работа. 

Комисията предаде настоящият протокол и цялата документация по откритата 

процедура, заедно с приложенията му - Протокол № 1/14.06.2017г., Протокол № 

2/30.06.2017г., Протокол № 3/11.07.2017г. и Протокол № 4/18.07.2017г.,  на Възложителя. 

 

 

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 
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