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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, 13.11.2017г., комисия назначена със Заповед №ОА-506/03.10.2017г. на Зам. 

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

процедура на договаряне без обявление, открита с Решение №ОП-27/20.06.2017г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

инвестиционно проектиране за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална 

спортна зала „Арена Ботевград” гр. Ботевград и упражняване на авторски надзор 

по време на изпълнение на строително-монтажните работи“, преписка №00257-

2017-0015 в РОП, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Иван Гавалюгов-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
        1. арх. Георги Джотолов – гл. архитект на община Ботевград 

                              2. инж. Златко Острев – нач. отдел „ТСУ“ в община Ботевград 

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

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

                               

Резервни членове:  

1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт  

2. инж. Стоил Атанасов – нач. отдел „ИКС“ в община Ботевград 

3. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

 

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

продължи своята работа, по разглеждане на техническото и ценово предложение на 

допуснатите участници в обществената поръчка, по реда на проведения жребий,  и 

определяне на оценките по показател ФТП-„Функционалност и технически подобрения в 

идейния проект“ и показател Ц – Ценово предложение, съгласно Методиката за оценка 

на офертите.  

  

1. „М-Синтез” ЕООД 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

установи следното: 

В Техническото си предложение – Образец №2, участникът е представил направени 

подобрения към идейния проект. Предложени са  функционални и технически 

подобрения с увеличение на разгънатата застроена площ с 179.25м2, разположени на 

кота 0.00 м и +3.55 м. На чертеж №3 участникът е представил вижданията си за 

използваема покривна тераса от 439.75 м2 на кота +4.10 и +4.60, но съгласно § 5.т.18 от 

ДР на ЗУТ същата се явява част от  разгънатата застроена площ и общото увеличение на 

първоначалната  РЗП = 9 140.45м2 е с 6,77%.  Възложителят е посочил в поканата за 

участие в процедурата, че е допустима промяна в инвестиционния проект на разгънатата 

застроена площ до 5%, а участник, чиято оферта не отговаря на тези изисквания, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.  

 С оглед на констатираното несъответствие, офертата на участника не отговаря на 

предварително обявените условия и на осн. чл.107, т. 2, б. „а” от ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя участника да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

2. „Амфион“ ЕООД 
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 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

установи, следното: 

Предложените от участника функционални и технически подобрения са изобразени 

върху 7 броя табла. В табло 1/7, участникът предлага два варианта на функционални и 

технически подобрения в идейния проект, като вторият вариант е предложен само като 

ситуационно решение и предлага промяна в конфигурацията на тренировъчната зала от 

първоначалния проект (промяна на ориентацията на игрищата), премахване на 

предвидения паркинг и обособяване на плажна зона на ниво терен с площ от над 1 

500м2. и няма да се разглежда от комисията. 

Първият вариант е разработен подробно, като са представени разпределения, разрези и 

фасади. В табло 5/7 участникът предлага развитие на плажна зона, като покривна тераса 

над  басейна, над спортната зала и помощните помещения с площ от 2 462,75м2, на коти 

+7.20 м, +11.00 м и +12.00 м, но съгласно § 5.т.18 от ДР на ЗУТ същата се явява част от  

разгънатата застроена площ и общото увеличение на първоначалната РЗП =  7 979,9м2 е 

с 30,89%.  

Възложителят изрично е посочил в поканата за участие в процедурата следното: 

„Допустима е промяна на РЗП до 5%. Недопустимо е да се променя конфигурация, 

концепция, местоположение на спортните съоръжения, както и да се излиза извън 

зоната за проектиране, определена в техническата спецификация – задание за 

проектиране. Участник, чиято оферта не отговаря на тези изисквания, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.“  

        С оглед на констатираното несъответствие, офертата на участника не отговаря на 

предварително обявените условия и на осн. чл.107, т. 2, б. „а” от ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя участника да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

3. Весела Йорданова Маркова-Иванова  

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка 

на документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

установи, следното: 

В Техническото си предложение – Образец №2, участникът е представил направени 

подобрения към идейния проект. Предложени са функционални и технически 

подобрения с увеличение на разгънатата застроена площ с 240,00 м2, разположени на 

кота +3,95 м., с които общото увеличение на първоначалната  РЗП = 7 627,00м2 е с 

3,14%, което е допустимо с оглед изискването на Възложителя, посочено в поканата за 

участие в процедурата.  

На следващо място, в направените от участника предложения за подобрения в идейния 

проект  са разработени 8 броя съблекални. Две от тях към басейна с директна връзка и 

вход/изход към общите части на кота +1.00м, две на ниво +3.65м с възможност за 

използване от басейна и директен достъп към него с връзка към тренировъчната зала 

чрез общите помещения, и четири на ниво +6.60 /нивото на залата/, като две от тях с 

директна връзка към залата и две за ползване от треньори и помощен персонал. 

Общият брой на съблекалните е 8 /осем/ като шест отговарят напълно на изискванията 

поставени от възложителя и техническото задание, a допълнителните две са предвидени 

да се ползват от треньори и помощен персонал. 

След разглеждане на техническото предложение за съответствието с изискванията, 

поставени от Възложителя, комисията установи, че участникът е представил, попълнил и 

оформил всички изискуеми документи.  

Комисията извърши оценка на офертата по показател ФТП - „Функционалност и 

технически подобрения в идейния проект“, съгласно документацията, както следва: 

 1) Подпоказател ПК1 – „Степен на функционална самостоятелност на 

отделните зони в спортния комплекс“  
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В своето предложение, участникът подробно е описал степента на функционална 

самостоятелност на отделните зони в спортния комплекс. Самостоятелен вход за достъп, 

участникът е осигурил за две групи от подобектите на комплекса, а именно (хотел с 

ресторант и спортно-възстановителен център с басейн, сауна, парна баня, други 

помещения и тренировъчна зала). Макар да съществува възможност трите основни 

елемента /басейн, тренировъчна зала и хотел с ресторант/, да функционират 

самостоятелно и независимо един от друг, има обособени два  вход-изхода. Посредством 

тях и използването на едни и същи общи пространства се осигурява самостоятелното 

функциониране на подобектите в комплекса. Осигурен е самостоятелен достъп до всеки 

един обект, при неработещи останали. Така осигурените функционални връзки се 

съобразяват и с изискванията за контрол на достъп до отделните обекти.  

  

 Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника да 

бъдат присъдени по подпоказател ПК1 -  30 точки, формирани по следната формула 

ПК1 = 10 (броя точки) х 3 (тегловия коефициент) 

 2) Подпоказател ПК2-„Степен на осигурена самостоятелна свързаност между 

отделните зони в спортния комплекс и Арена Ботевград“ 

В своето предложение, участникът подробно е описал степен на осигурена 

самостоятелна свързаност между отделните зони в спортния комплекс и Арена 

Ботевград. Участникът е осигурил самостоятелна свързаност на всеки от трите обекта 

(тренировъчна зала; хотел с ресторант; спортно-възстановителен център с басейн, сауна, 

парна баня и други помещения), като функционират самостоятелно и същевременно част 

от цялото-новосформирания спортен комплекс, с Арена Ботевград. Самостоятелната 

свързаност на трите основни обекта със зала Арена Ботевград са осъществени на ниво 

+1.00 /басейн/ и на ниво +6.60 / тренировъчна зала/. 

 

 Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника да 

бъдат присъдени по подпоказател ПК2 -  45 точки,  формирани по следната формула 

ПК2 = 15 (броя точки) х 3 (тегловия коефициент) 

 3) Подпоказател ПК3 – „Степен на осигурена възможност за използване на 

прилежащите открити пространства като плажна зона към плувния басейн“ 

В своето предложение, участникът подробно е описал степен на осигурена възможност 

за използване на прилежащите открити пространства като плажна зона към плувния 

басейн. Участникът в проекта си предвижда терен за плажна зона около 1 100м2 с 

директен достъп до плувния басейн, както и терени за детска площадка, зелени площи и 

свободна дворна площ около 2 400м2.  

 
          Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника да 

бъдат присъдени по подпоказател ПК3 - 30 точки, формирани по следната формула 

ПК3 = 10(броя точки) х 3 (тегловия коефициент) 

 

 След извършените действия, помощния орган на възложителя присъжда на 

участника по показател ФТП-„Функционалност и технически подобрения в идейния 

проект“ – 77,78 т. , формирани по следната формула:  

1) ФТП = ПК1+ ПК2+ ПК3 

2) ФТП = 
ФТП 

135
 х 100, където ФТП e оценката на съответния участник по показател 

„Функционалност и технически подобрения в идейния проект” 

 
С оглед на извършеното, комисията не може да приложи разпоредбата на чл.67, ал.5 от 

ППЗОП, във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, постигнато в резултат 
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на преговорите, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, тъй като има само една допусната оферта.  

 

В съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка по Показател Ц – 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както и наличие само на една 

допусната оферта, участникът получава автоматично максимален брой точки – 20  

точки. 
 

Комплексната оценка на участника е 66,22 точки, изчислена по следната формула: 

 КО = ФТП х 0,8 + Ц х 0,2 

 
Във връзка с получените резултатите от определяне на комплексната оценка, 

комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

На І-во място: Весела Йорданова Маркова-Иванова  с комплексна оценка – 66,22 т. 

 

II. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде 

определен участникът, класиран на първо място.   

 

Настоящият протокол се състави на 07.12.2017г. в 16:30ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/*                   / Иван Гавалюгов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                 /П/                   / арх. Георги Джотолов / 

 

           2.               /П/                   / инж. Златко Острев / 

 

         3.               /П/                    / Мария Христова / 

 

           4.               /П/                   / Таня Накова / 

            

 


