
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, 27.11.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-574/08.11.2017 година 

на 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-16 от 

31.10.2017г., с ID 9067359, с предмет: „Надграждане на общинска система за 

видеонаблюдение на община Ботевград“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Борис Борисов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Николай Николов – юрисконсулт 

2. Таня Накова – главен експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

 

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

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №2 от 10.11.2017г., относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 10.11.2017г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

 1. „Систера Технолоджи” ЕООД – с вх.№5300-1330(1)/15.11.2017г. 

            2. „Глобал Уан“ ООД – с вх.№5300-1330(2)/20.11.2017г.  

 

 От участник „Ви Ес Ви – Секюрити“ ЕООД няма постъпили допълнително 

представени документи, изискани с Протокол №2 от 10.11.2017г. Видно от потвърждаването 

на участника за получен имейл на 15.11.2017г. с прикачен файл Протокол №2, срокът за 

представяне на допълнителни документи е 5 работни дни считано до 22.11.2017г. 

включително. С оглед на непредставените допълнително изискани документи в указания 

срок, за участника не може да се установи липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор. На осн. чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага на 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата и на 

осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП не разглежда техническото му предложение. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „Систера Технолоджи” ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката и комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на 

Техническото предложение.   

 

 

 

 



  

 

2. „Глобал Уан“ ООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на 

поръчката и комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на 

Техническото предложение.   

 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка, по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Систера Технолоджи” ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

В Техническото си предложение участникът, предлага:  

- срок за изпълнение – 25 (двадесет и пет) календарни дни. 

-  гаранционен срок на изградената видеонаблюдателна система - 24 месеца.   

-  срок за отстраняване на констатирани дефекти - 24 (двадесет и четири) часа. 

            - срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) дни. 

 

 След разглеждане на техническото предложение за съответствието с изискванията, 

поставени от Възложителя, комисията извърши оценка на офертата по показател ОИ - 

„Качество и организация на изпълнението“ и СД – „Срок на доставка“, съгласно методиката 

за оценка, както следва: 

1) Показател ОИ - „Качество и организация на изпълнението“  

1.1. Подпоказател „Качество“ 

В своето предложение, участникът подробно е описал предлаганата от него техника 

за видеонаблюдение. Комисията установи, в направеното предложение за фиксирана IP 

камера, частично съответства с изискванията на Възложителя относно техническите характеристики 

на база техническите спецификации.  Камерата, която предлага участникът е със 

светлочувствителност  - 0.01 lux (при цветен образ) и 0 lux – (черно/бял образ с вкл. IR 

LED), а изискването на възложителя е тя да бъде със светлочувствителност - 0.006 lux или 

по-малка (при цветен образ) и 0 lux – (черно/бял образ с вкл. IR LED). Допуснатото 

несъответствие е в тежест на участника, тъй като е негова отговорността да следи и 

изпълнява коректно изискванията на възложителя.  

 По подпоказател „Качество“ помощният орган на Възложителя присъжда на 

участника  5 точки. 

1.2. Подпоказател „Организация на изпълнението“ 

В своето предложение, участникът е описал практическото организиране на работния 

процес и разпределение на трудовите ресурси, като е разписал стандартни процедури при 

изпълнението на поръчката. Описал е дейности между страните относими към стрително- 

монтажни работи, които не са в обхвата на поръчката, като: „Заверяване на заповедна 

книга“, „Подписване на Протокол обр. №2“ и др. Описани са организационните и 

административните дейности по изпълнение на поръчката, но в описанието са налице непълноти.  

 По подпоказател „Организация на изпълнението“ помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

2) Показател СД – „Срок на доставка“ 

 По показател „Срок на доставка“ помощният орган на Възложителя присъжда на 

участника  10 точки. 



  

 

2. „Глобал Уан“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

В Техническото си предложение участникът, предлага:  

- срок за изпълнение – 28 (двадесет и осем) календарни дни. 

-  гаранционен срок на изградената видеонаблюдателна система - 24 месеца.   

-  срок за отстраняване на констатирани дефекти - 24 (двадесет и четири) часа. 

            - срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) дни. 

  

 След разглеждане на техническото предложение за съответствието с изискванията, 

поставени от Възложителя, комисията извърши оценка на офертата по показател ОИ - 

„Качество и организация на изпълнението“ и СД – „Срок на доставка“, съгласно методиката 

за оценка, както следва: 

1) Показател „Качество и организация на изпълнението“  

1.1. Подпоказател „Качество“ 

В своето предложение, участникът подробно е описал предлаганата от него техника 

за видеонаблюдение. От описаното се установи, че направеното предложение напълно 

съответства с изискванията на Възложителя относно техническите характеристики на база 

техническите спецификации.   

 По подпоказател „Качество“ помощният орган на Възложителя присъжда на 

участника  8 точки. 

 

1.2. Подпоказател „Организация на изпълнението“ 

В своето предложение, участникът е подробно е описал организация на 

изпълнението, като последователно е представил всяка една дейност в четири етапа, като е 

отчетена спецификата на конкретните дейности. За всяка от дейностите ясно е разпределил 

трудовите и технически ресурси, и времето за изпълнение 

 

 По подпоказател „Организация на изпълнението“ помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  15 точки. 

2) Показател СД – „Срок на доставка“ 

 По показател „Срок на доставка“ помощният орган на Възложителя присъжда на 

участника  8,93 точки. 

 

 

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 

ОИ 

Показател 

СД 

Показател 

ПЦ 

Комплексна 

оценка 

КО 

  1. „Систера 

Технолоджи” ЕООД  

10,00 10,00 65,00 85,00 

  2. „Глобал Уан“ ООД 

 

23,00 8,93 64,08 96,01 

 
Забележка: 

- Показател „Качество и организация на изпълнението” (ОИ) с максимален брой точки 25 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 25 % 



  

- Показател „Срок на доставка” (СД)  с максимален брой точки 10 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 10 %, изчислен  по следната формула: 

СД = СДmin/СДn х 10, където: 

„CДmin” е най-краткият предложен срок на доставка 

CДn” е срокът на доставка на n-я участник. 

- Показател „Предложена цена” (ПЦ) с максимален брой точки 65 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 65 % , изчислен по следната формула: 

ПЦ = (Ц min / Ц i) х 65 = .......... (брой точки),   

където Цmin е минималната предложена обща крайна цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения 

на всички допуснати до оценка участници.  

където Цi е предложената крайна цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния 

участник    

Комплексната оценка - КО = ОИ + СД  +  ПЦ 

Във връзка с извършените действия от комисията и получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, комисията:   

 

І. Не допуска до класиране и предлага за отстраняване: 

- На осн. чл.107, т.1 от ЗОП участник „Ви Ес Ви – Секюрити“ ЕООД 

 

ІІ. Направи следното класиране: 

     На І-во място:  „Глобал Уан“ ООД комплексна оценка от 96,01 т. 

     На II – ро място: „Систера Технолоджи” ЕООД с комплексна оценка от 85,00 т. 

 

ІІІ. 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, а 

именно „Глобал Уан“ ООД. 
 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         /П/*                  /Борис Борисов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.      /П/                   /Николай Николов/ 

 

2.      /П/                   /Таня Накова/ 

 

 

  

Настоящият протокол се състави на 28.11.2017г. в 12:30ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

   УТВЪРДИЛ:  /П/ 

 

  ИВАН ГАВАЛЮГОВ 

  Кмет на община Ботевград 

 

   дата: 29. 11.2017г. 

 

 

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

защита на личните данни 

 


