
              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, 18.09.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-457/08.09.2017 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, 

чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и във връзка с обявена обществена 

поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-12 

от 21.08.2017г., с ID 9067512, с предмет: „Реконструкция на водопроводна система в с. 

Врачеш – Главен клон I н.з. от т. Т889 до т. Т885, Клон 70 от т. Т892 до т. Т893, Клон 57 

от т. Т1314 до т. Т862, Клон 58 от т. Т890 до т. Т1050 с обща дължина 722 м.“ и с оглед 

избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

2. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“   

3. инж. Даниела Георгиева – външен експерт „В и К“   

4. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

Резервни членове:  

1. Николай Николов - юрисконсулт 

2. Мариета Димитрова – гл. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

 

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

своята работа по разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в 

обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им и определяне на оценката по 

показател ТП - „Качество“, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, 

приложена в документация за участие.  

 

1. „ЛЮНИК” ЕООД 

В Техническото си предложение – образец №11 участникът, предлага: 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 96 /деветдесет и 

шест/ месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 92 /деветдесет и два/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти, във връзка с извършените 

строително-ремонтни работи  - 5 /пет/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по: 

- подпоказател „Срок за изпълнение на поръчката“ (К2), участникът предлага - 

40 /четиридесет/ календарни дни 

- подпоказател „Организация на изпълнението“ (К1), участникът подробно е 

описал технологичната последователност на строителния процес и организацията за 

изпълнение. Изпълнението на строителството, участникът е разделил на няколко етапа, като 

всеки етап е описан със съставните му дейности. Представена е организация на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката и организационна схема на взаимовръзката 

между всички участници в строителния процес. Детайлно е описал всички организационни и 

административни дейности, функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа, 

както и разпределението на техническите ресурси предвидени за изпълнение на поръчката. 

От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни 

изисквания. Представени са подробен календарен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето, и подробно разработена 

диаграма на работната ръка.  

 



  

По  подпоказател (К1), помощният орган на Възложителя присъжда на участника  50 точки. 

 

2. Обединение “Торкрет - ВКСК“ 

В Техническото си предложение – образец №11 участникът, предлага: 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 96 /деветдесет и 

шест/ месеца 

- Срок на валидност на офертата – 92 /деветдесет и два/ дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти, във връзка с извършените 

строително-ремонтни работи  - 5 /пет/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по: 

- подпоказател „Срок за изпълнение на поръчката“ (К2), участникът предлага - 

20 /двадесет/ календарни дни 

- подпоказател „Организация на изпълнението“ (К1), участникът подробно е 

обосновал разпределението на задачите на трудовите ресурси, като включва и допълнителни 

експерти. Схематично е представена взаимовръзката  между всички участници в строителния 

процес, като мотивирано е представил разпределение на задачите, техните правомощия и 

отговорности по време на строителството.  Представил е работна програма, като е описал 

последователността на изпълнение в четири фази. Във всяка една фаза детайлно е описал 

период на изпълнение, разпределение на трудовите и технически ресурси предвидени за 

изпълнение на поръчката. Подробно е описал технологичната последователност на 

строителните процеси, включително контрол на изпълнението. Участникът е представил 

всички организационни и административни дейности, необходими за изпълнение на 

поръчката. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни 

изисквания. Представени са подробен календарен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето, и подробно разработена 

диаграма на работната ръка. 

По подпоказател (К1), помощният орган на Възложителя присъжда на участника  50 точки. 

 

3. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД 

В Техническото си предложение – образец №11 участникът, предлага: 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 96 /деветдесет и 

шест/ месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни от крайния срок за получаване 

на оферти. 

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти, във връзка с извършените 

строително-ремонтни работи  - 10 /десет/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по: 

- подпоказател „Срок за изпълнение на поръчката“ (К2), участникът предлага -  
20 /двадесет/ календарни дни 

- подпоказател „Организация на изпълнението“ (К1), участникът детайлно е 

представил организацията и разпределението на трудовите ресурси, предвидени за 

изпълнение на поръчката, като е включил и допълнителни експерти. Схематично е 

представена взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта, като 

подробно е пояснил задачите им, техните задължения и отговорности по време на 

строителството. Практическото организиране на работния процес е представено в четири 

основни етапа. За всяка една от предвидените дейности за изпълнение на СМР, участникът е 

направил разпределение на трудовите и технически ресурси, описал е технологията,  



  

организацията на изпълнението и последователността на строителните процеси. От 

описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. 

Представени са подробен календарен график, съотносим с предложения срок за изпълнение 

и дейностите са коректно представени във времето, и подробно разработена работна 

програма.  

По  подпоказател (К1), помощният орган на Възложителя присъжда на участника  50 точки. 

 

4. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 
В Техническото си предложение – образец №11 участникът, предлага: 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 96 /деветдесет и 

шест/ месеца. 

- Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни от крайния срок за получаване 

на оферти. 

- Срок за отстраняване на констатирани дефекти, във връзка с извършените 

строително-ремонтни работи  - 3 /три/ работни дни. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата. 

 

В техническото си предложение по: 

- подпоказател „Срок за изпълнение на поръчката“ (К2), участникът предлага -  
24 /двадесет и четири/ календарни дни 

- подпоказател „Организация на изпълнението“ (К1), участникът подробно е 

описал технологията,  организацията на изпълнението и последователността на строителните 

процеси. Работата по изпълнение на обекта е разделена на три отделни етапа, включващи 

различни видове дейности. Отделните етапи и видове дейности са взаимосвързани, подробно 

отразени  в линейния график. Участникът е описал взаимодействието и координацията 

между участниците в строителството, като е пояснил задачите им, техните задължения и 

отговорности по време на строителството. Схематично е представена организационна 

структура на ръководния персонал. За всяка една от предвидените дейности за изпълнение на 

СМР, участникът е направил разпределение на техническите ресурси. Предвидени са мерки 

за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи и контрол 

на качеството на изпълнените СМР. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат 

спазени всички нормативни изисквания. Представени са подробен календарен график, 

съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно представени във 

времето, и подробно разработена работната програма.  

По  подпоказател (К1), помощният орган на Възложителя присъжда на участника  50 точки. 

 

 След разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници, 

комисията направи оценка по показател „Качество“ (ТП), съгласно Методиката за 

определяне на комплексната оценка на офертите, като резултатите са отразени в следната 

таблица:   

 

№ Участник Показател 

– К1 

Показател 

 – К2 

 

Оценка 

– ТП 

1. „ЛЮНИК“ ЕООД 50 5,00 55,00 

2. Обединение “Торкрет - ВКСК“ 50 10,00 60,00 

3. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД 50 10,00 60,00 

4. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД 50 8,33 58,33 

 

 

 

 



  

 След извършените действия, комисията подробно и детайлно разгледа Ценовите 

предложения, заедно с приложените Количествено-стойностни сметки на същите по 

съответните обособени позиции и направи 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 допуснати до класиране, но не  установи такова.  
 

С оглед на описаното и извършените по-горе 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 и 

класиране на същите, както следва: 
 

 

№ Участник Показател 

– ТП 

Показател 

- Ц  

Комплексна 

оценка - КО 

1. „ЛЮНИК“ ЕООД 55,00 37,39 92,39 

2. Обединение “Торкрет - ВКСК“ 60,00 35,96 95,96 

3. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД 60,00 40,00 100,00 

4. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД 58,33 38,22 96,55 

 

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

съответната обособена позиция, комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

     На І-во място:  „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

     На II – ро място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД с комплексна оценка – 96,55 т. 

     На III-то място: Обединение “Торкрет - ВКСК“ с комплексна оценка – 95,96 т. 

     На IV-то място: „ЛЮНИК“ ЕООД с комплексна оценка – 92,39 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място.   

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.              /П/                     /Виктория Филипова/ 

 

2.              /П/                     /инж. Стоил Атанасов/ 

 

3.              /П/                     /инж. Даниела Георгиева/ 

 

                                4.              /П/                     /Таня Накова/ 

 

Настоящият протокол се състави на 21.09.2017г. в 12:00ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

УТВЪРДИЛ:      /П/* 

ЗАМ. К М Е Т: /Борис Борисов/ 

упълномощен  със Заповед №ОА-1/03.01.2017г. 

 

дата: 21. 09.2017г. 
 

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

данни. 



  

 


