
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

 

 Днес, 14.12.2017 година, комисия назначена със Заповед №ОА-627/13.12.2017 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2, ЗМСМА, 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-18 от 01.12.2017г., с ID№ 9071037, с предмет: „Изготвяне на идейни и 

технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община 

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

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катрин Михайлова – юрисконсулт в Община Ботевград 

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

 

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

продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от 

участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените от участника 

документи. 

 

1. „В и К Инфраструктурно проектиране“ ЕООД“ 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи. Представените 

документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални изисквания към 

личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото 

предложение.  

 

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

разглеждане на техническото предложение на участника. 

 

1. „В и К Инфраструктурно проектиране“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на представеното от участника Техническо 

предложение. В техническото си предложение – Образец №10 участникът предлага срок за 

изпълнение на поръчката – 10 (десет) календарни дни от получаване на възлагателно писмо 

от Възложителя към Изпълнителя. 

По показател „Срок за изпълнение“ (С) помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника максималния брой от 30 точки. 

 

В техническото предложение по показател „Организация на персонала и 

изпълнението“ са посочени основните етапи и дейности по изготвяне на инвестиционния 

проект, като са отчетени и спецификите на обектите. Участникът е описал практическото 

организиране на работния процес, както и човешките и техническите ресурси, с които се 

предвижда изпълнението на предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа 



  

линеен календарен план-график за организацията на работата (отделно за идейните и 

техническите проекти), който е съобразен с предложения от участника общ срок за 

изпълнение, но не съдържа обосновка по отношение на планираната продължителност за 

всяка дейност. Участникът ясно и подробно е представил начина, по който се разпределят 

задачите и отговорностите между експертите в екипа, включително във времево отношение, 

отчетено е и взаимодействието между отделните специалисти. В техническото предложение 

са посочени мерки и действия за качество на изпълнение, които обаче имат общ и принципен 

характер. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. 

С оглед на гореизложените мотиви по показател „Организация на персонала и 

изпълнението“ (ОПИ) помощният орган на Възложителя присъжда на участника  – 24 

точки. 
 

Комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявата, и предлага същия да се 

допусне до класиране.    

 

 

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 допуснатия участник, в съответствие с утвърдената методика, и класиране. 

 

    

   

№ 

 

      

      УЧАСТНИК 

 

  Показател   

„С“ (Срок за 

изпълнение“) 

 

Показател       

„ОПИ“(„Организация 

на персонала и 

изпълнението“) 

 

Показател 

„ЦП“ 
(„Ценово 

предложение“) 

 

КО 

(комплексна 

оценка) 

  

1. 
 

„В и К 

Инфраструктурно 

проектиране“ 

ЕООД“ 

 

 

 

   30точки 

 

 

           24 точки 

 

 

   30 точки 

 

 

  84 точки 

 

Забележка: 

КО = С + ОПИ +ЦП 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника. 

С  - оценката по показателя „Срок за изпълнение ” на участника е с 30 точки  тежест  в крайната оценка.  

С се изчислява по формулата: С = Суч/Смин.× 30. 

ОПИ  - оценката по показателя „Организация на персонала и изпълнението” на участника е с 40 точки  

тежест  в крайната оценка.  

ЦП - оценката по показателя „Предложена цена” на участника е с 30 точки  тежест  в крайната оценка. 

ЦП се изчислява по формулата: ЦП = ЦПмин./Цучастник × 30. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.  

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

Във връзка с извършените действия от комисията и получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, комисията:   

 

І. Направи следното класиране: 

     На І-во място:   „В и К Инфраструктурно проектиране“ ЕООД“ с комплексна оценка от 

84 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/*                 /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.              /П/*                 /Катрин Михайлова/ 

 

2.             /П/*                 /Таня Накова/ 

 

Настоящият протокол се състави на 14.12.2017г. в 12:00ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

 

   УТВЪРДИЛ:        

  БОРИС БОРИСОВ 

  Зам.-кмет на община Ботевград 

  Упълномощен по заповед №ОА-1/03.01.2017г. 

 
 

  дата: 14.12.2017г. 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 
 


