
           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, 09.07.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-187/03.05.2018 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-1 от 10.04.2018г., с ID 

9074755, с предмет: „Строително ремонти работи на общински сгради на територията на 

община Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: " Ремонт на 

отоплителна инсталация и подмяна на дограма на Читалище „19-ти февруари“, с. 

Скравена “; Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив, отопление и подмяна на дограма 

на Читалище „Никола Ракитин“, с. Трудовец  “; Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив 

на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград ”; Обособена позиция №4: „Текущ ремонт на Читалище 

„Събуждане-1895“ в с. Врачеш ”; Обособена позиция №5: „Текущ ремонт на Читалище 

„Светлина 1900“ в с. Литаково” и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“   

2. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград   

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

Резервни членове:  

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

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

 

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 18.06.2018г., относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 18.06.2018г. 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.“Ка Ва Строй“ ЕООД – вх.№5300-633(1)/03.07.2018г. – за обособена позиция №2 и обособена 

позиция №5 

2. „Милмар-46“ ЕООД - вх.№5300-633(2)/04.07.2018г. - за обособена позиция №1 и обособена 

позиция №4 

3. „Милмар-46“ ЕООД - вх.№5300-633(3)/04.07.2018г. - за обособена позиция №2, обособена 

позиция №3 и обособена позиция №5 

4. „Г. Гетов“ ООД – вх.№5300-633(4)/04.07.2018г. - за обособена позиция №2, обособена позиция 

№3 и обособена позиция №5 

5. „Г. Гетов“ ООД – вх.№5300-633(5)/04.07.2018г. - за обособена позиция №1 и обособена 

позиция №4 

  

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване. 

 

1.„КА ВА СТРОЙ“ ЕООД - обособена позиция №2 и обособена позиция №5 
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 на Техническото 

предложение по обособени позиции №2 и №5. 
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2. „МИЛМАР - 46“ ЕООД  – обособена позиция №1 и обособена позиция №4 

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 на Техническото 

предложение по обособени позиции №1 и 4. 

 

3. „МИЛМАР - 46“ ЕООД  – обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена 

позиция №5 

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 на Техническото 

предложение по обособени позиции №2, 3 и 5. 

 

4. „Г. Гетов“ ЕООД  – обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №5 

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 на Техническото 

предложение по обособени позиции №2, 3 и 5. 

 

5. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД– обособена позиция №1 и обособена позиция №4 

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 на Техническото 

предложение по обособени позиции №1 и 4. 

 

 

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. 

 

1. „Светлина – П“ ЕООД 

► За обособена позиция №2: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 77 /седемдесет и седем/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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  - 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, участникът е разработил Обяснителна записка –

приложение, в която е обосновал „Организация на изпълнението“ и „Технология на 

строителството“. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 При изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи методът, който участника 

ще приложи е последователно-паралелния, т.е. комбинирано изпълнение. Видовете дейности за 
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изпълнението на обекта са разпределени в 3 етапа, всеки от които на подетапи. 

Последователността и паралелното изпълнение на конкретните дейности са описани под формата 

на работна програма. Участникът е описал, че разполага с необходимия състав за изпълнение на 

обекта, но не е представил разпределение на задачите и отговорностите между тях и липсва 

описание на административните дейности по изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  подробен 

календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно 

представени във времето. Обяснителната записка съдържа подробно описание на предвижданите 

за влагане материали и мерките за осигуряване на качеството на видовете строителни работи.  

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №4: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 63 /шестдесет и три/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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  - 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 При изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи методът, който участника 

ще приложи е последователно-паралелния, т.е. комбинирано изпълнение. Видовете дейности за 

изпълнението на обекта са разпределени в 3 етапа, всеки от които на подетапи. 

Последователността и паралелното изпълнение на конкретните дейности са описани под формата 

на работна програма. Участникът е описал, че разполага с необходимия състав за изпълнение на 

обекта, но не е представил разпределение на задачите и отговорностите между тях и липсва 

описание на административните дейности по изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  подробен 

календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно 

представени във времето. Обяснителната записка съдържа подробно описание на предвижданите 

за влагане материали и мерките за осигуряване на качеството на видовете строителни работи.  

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №5: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 58 /петдесет и осем/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

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

оферти. 
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- 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 При изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи методът, който участника 

ще приложи е последователно-паралелния, т.е. комбинирано изпълнение. Видовете дейности за 

изпълнението на обекта са разпределени в 3 етапа, всеки от които на подетапи. 

Последователността и паралелното изпълнение на конкретните дейности са описани под формата 

на работна програма. Участникът е описал, че разполага с необходимия състав за изпълнение на 

обекта, но не е представил разпределение на задачите и отговорностите между тях и липсва 

описание на административните дейности по изпълнение на поръчката. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  подробен 

календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение и дейностите са коректно 

представени във времето. Обяснителната записка съдържа подробно описание на предвижданите 

за влагане материали и мерките за осигуряване на качеството на видовете строителни работи.  

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

2. „АЛТРЕМОНТ“ ООД  

► За обособена позиция №3: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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  - 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 В техническото си предложение, участникът е обосновал организацията за изпълнение на 

строителния процес. Описал е подробно отделните етапите и последователността за извършване 

на СМР. Представено е описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, 

както и техническите ресурси необходими за изпълнение на обекта. Ясно и подробно са описани 

всички организационни и административни дейности по изпълнение на поръчката. От описаното 

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

програма за организация на изпълнението. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 В техническото си предложение, участникът е описал ясно и подробно обхвата и 

технологията за изпълнение на строително – ремонтните работи. От описанието е видно, че ще 

бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Изложил е мерки, 

целящи осигуряване на качество при изпълнение на строително-монтажните работи.  
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Разбираемо е представена технологичната последователност на изпълнение на отделните видове 

работи, която е отразена в приложен линеен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №4: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 80 /осемдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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  - 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 В техническото си предложение, участникът е обосновал организацията за изпълнение на 

строителния процес. Описал е подробно отделните етапите и последователността за извършване 

на СМР. Представено е описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, 

както и техническите ресурси необходими за изпълнение на обекта. Ясно и подробно са описани 

всички организационни и административни дейности по изпълнение на поръчката. Има 

представена подробна работна програма. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат 

спазени всички нормативни изисквания. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  30 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 В техническото си предложение, участникът е описал ясно и подробно обхвата и 

технологията за изпълнение на строително – ремонтните работи. От описанието е видно, че ще 

бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Изложил е мерки, 

целящи осигуряване на качество при изпълнение на строително-монтажните работи.  

Разбираемо е представена технологичната последователност на изпълнение на отделните видове 

работи, която е отразена в приложен линеен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №5: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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  - 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 В техническото си предложение, участникът е обосновал организацията за изпълнение на 

строителния процес. Описал е подробно отделните етапите и последователността за извършване 

на СМР. Представено е описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, 
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както и техническите ресурси необходими за изпълнение на обекта. Ясно и подробно са описани 

всички организационни и административни дейности по изпълнение на поръчката. От описаното 

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

работна програма за организация на изпълнението. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 В техническото си предложение, участникът е описал ясно и подробно обхвата и 

технологията за изпълнение на строително – ремонтните работи. От описанието е видно, че ще 

бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Изложил е мерки, 

целящи осигуряване на качество при изпълнение на строително-монтажните работи.  

Разбираемо е представена технологичната последователност на изпълнение на отделните видове 

работи, която е отразена в приложен линеен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

3. „ЛКС“ ООД 

► За обособена позиция №3: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът подробно е описал етапите на организация за изпълнение на строителния 

процес – подготвителен етап, изпълнение на всички видове СМР, отчитане и предаване на 

обекта. Разбираемо е представил организацията и управлението на трудовите и технически 

ресурси. Разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и на 

работниците са описани последователно. Има представена диаграма на работната ръка. 

Участникът детайлно и изчерпателно описва всички основни организационни и 

административни дейности по изпълнение на поръчката, като е отчетена спецификата на 

конкретните дейности.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  30 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи, като я е обособил в три основни етапа. За изпълнение на предвидените СМР 

на обекта, участникът предлага организационна схема на гаранционно поддържане. Описани са 

предвижданите за влагане основни строителни материали и последователното им използване за 

постигане на качество на обекта. Ясно и подробно е характеризирал мерките за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания. За изпълнение на обекта, участникът е съставил и приложил  линеен 

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

времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 



7 

 

4. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 

► За обособена позиция №2: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 80 /осемдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като 

е обособил четири етапа – подготвителен; изпълнение на СМР; приключване, отчитане и 

предаване на обекта; гаранционна поддръжка. Пояснил е, че при изпълнение на обекта ще 

приложи комплекс от методи, които детайлно е описал. Представено е разпределението на 

задачите и отговорностите между участниците при изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта.  

Липсва подробна работна програма за организация на изпълнението. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи, като е представил последователността на изпълнение за всяка една дейност. 

В табличен вид е отразил основните материали предвидени за влагане при изпълнение на СМР, 

като е описал вида материал и неговите характеристики, за постигане на качество на обекта. 

Изложил е мерки, методи и проверки за осъществяване на контрол за качеството. От описаното е 

видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. За изпълнение на 

обекта, участникът е съставил и приложил  линеен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №5: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като 

е обособил четири етапа – подготвителен; изпълнение на СМР; приключване, отчитане и 

предаване на обекта; гаранционна поддръжка. Пояснил е, че при изпълнение на обекта ще 

приложи комплекс от методи, които детайлно е описал. Представено е разпределението на 

задачите и отговорностите между участниците при изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта.  

Липсва подробна работна програма за организация на изпълнението. 
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 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи, като е представил последователността на изпълнение за всяка една дейност. 

В табличен вид е отразил основните материали предвидени за влагане при изпълнение на СМР, 

като е описал вида материал и неговите характеристики, за постигане на качество на обекта. 

Изложил е мерки, методи и проверки за осъществяване на контрол за качеството. От описаното е 

видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. За изпълнение на 

обекта, участникът е съставил и приложил  линеен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

5. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 

► За обособена позиция №2: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 75 /седемдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

► За обособена позиция №3: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 55 /петдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 
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А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

► За обособена позиция №5: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 65 /шестдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

6. „МИЛМАР - 46“ ЕООД 

► За обособена позиция №2: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 75 /седемдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 
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А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

► За обособена позиция №3: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 55 /петдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

► За обособена позиция №5: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 65 /шестдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 
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А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като 

е конкретизирал три етапа на изпълнение на СМР. За изпълнение на обекта ще бъде изготвен 

линеен график; график на доставките; план за организация на строителната площадка; план за 

предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация при бедствия и аварии; схема на организация 

на строителната площадка. Участникът е описал практическото организиране на работния 

процес, отговорностите и задълженията на участниците в строителния процес, но общо е 

отчетена спецификата на конкретните дейност. 

Не са представени конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа ще 

гарантират качественото и срочно изпълнение на поръчката. Разпределението на предвидените 

човешки ресурси е отразено в приложения линеен календарен план.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника   15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал подробно технологията за изпълнение на строителството на 

основните дейности. Представени са мерки за осигуряване на качеството и необходимия контрол 

при изпълнение на строително-монтажните работи. От описаното е видно, че ще бъдат спазени 

всички изисквания на възложителя и нормативни актове при изпълнение на строителството. 

Всички дейности по изпълнение на обекта са отразени в линеен календарен план и съобразени с 

предложения срок за изпълнение.  

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

7. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД  

► За обособена позиция №1: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 70 /седемдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като 

е обособил четири етапа – подготвителен; изпълнение на СМР; приключване, отчитане и 

предаване на обекта; гаранционна поддръжка. Пояснил е, че при изпълнение на обекта ще 

приложи комплекс от методи, които детайлно е описал. Представено е разпределението на 

задачите и отговорностите между участниците при изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта.  

Липсва подробна работна програма за организация на изпълнението. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи, като е представил последователността на изпълнение за всяка една дейност. 

В табличен вид е отразил основните материали предвидени за влагане при изпълнение на СМР, 

като е описал вида материал и неговите характеристики, за постигане на качество на обекта. 

Изложил е мерки, методи и проверки за осъществяване на контрол за качеството. От описаното е 

видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. За изпълнение на 
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обекта, участникът е съставил и приложил  линеен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №4: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 80 /осемдесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

- Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като 

е обособил четири етапа – подготвителен; изпълнение на СМР; приключване, отчитане и 

предаване на обекта; гаранционна поддръжка. Пояснил е, че при изпълнение на обекта ще 

приложи комплекс от методи, които детайлно е описал. Представено е разпределението на 

задачите и отговорностите между участниците при изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал взаимовръзката между всички участници в строителния процес на обекта.  

Липсва подробна работна програма за организация на изпълнението. 

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи, като е представил последователността на изпълнение за всяка една дейност. 

В табличен вид е отразил основните материали предвидени за влагане при изпълнение на СМР, 

като е описал вида материал и неговите характеристики, за постигане на качество на обекта. 

Изложил е мерки, методи и проверки за осъществяване на контрол за качеството. От описаното е 

видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. За изпълнение на 

обекта, участникът е съставил и приложил  линеен график, съотносим с предложения срок за 

изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

8. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 75 /седемдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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  - 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

 Участникът е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като е 

представил своите идеи относно организацията, мобилизацията и разпределението на 
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предвидените от него ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация), като е 

конкретизирал всички основни организационни и административни дейности по изпълнение на 

поръчката. Обосновал е три етапа на изпълнение на поръчката. Разпределението на предвидените 

човешки ресурси е отразено в приложения линеен календарен план.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника   30 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 В техническото си предложение участникът е описал технологията за изпълнение на 

строителството, като детайлно е представил изпълнението на основните дейности за постигане 

на качество на обекта. Изложената технология на строителството, удовлетворява само 

минималните  изисквания на възложителя и от нея не личи, че участникът е запознат с 

приложимата действаща нормативна уредба и със съществуващите технически изисквания и 

стандарти. Приложил е линеен календарен план, съотносим с предложения срок за изпълнение. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  15 точки. 

 

► За обособена позиция №4: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 75 /седемдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

9. „МИЛМАР - 46“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 65 /шестдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 
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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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

► За обособена позиция №4: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 75 /седемдесет и пет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът е описал обща информация за организацията на изпълнение на строителния 

процес. Описал е организационните и административни дейности по изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил работна програма за организация на изпълнението.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника  5 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
Участникът е описал обща информация относно технологията за изпълнение на строително – 

ремонтните работи. Изброил е последователността на изпълнение на дейностите за постигане на 

качество на обекта. От описаното е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

възложителя при изпълнение на строителството. Участникът не е представил календарен график 

за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  5 точки. 

 

10. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

месеца.  

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

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

ремонтни работи  - 2 /два/ 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като 

е пояснил, че за правилното функциониране на строителния процес ще бъде изготвен график на 

доставките; план за организация на строителната площадка; схема на движение на работници, 

материали и механизация на строителната площадка. Идентифицирал е някои възможни риска, 

като е обосновал мерки за недопускането им и тяхното преодоляване. Описал е механизъм за 

вътрешен контрол. Представил е обща информация за ресурсната обезпеченост за изпълнението 

на дейностите, в това число човешки и технически. Не са описани подробно всички 

организационни и административни дейности по изпълнение на поръчката. Спецификата на 

конкретните дейности и човешки ресурси е отчетена в приложения линеен календарен график.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника   15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал подробно технологията за изпълнение на строително – ремонтните 

работи, като е описал три етапа на изпълнение. Изпълнението на всяка една дейност е подробно 

анализирано, за постигане на качество на обекта. От описаното е видно, че при реализацията ще 

бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативни актове. За изпълнение на обекта, 

участникът е съставил и приложил  подробен линеен календарен план, съотносим с предложения 

срок за изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

► За обособена позиция №4: 

В Техническото си предложение – образец №10 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни 

- Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи – 60 /шестдесет/ 

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  - 2 /два/ 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. 

 

А) относно подпоказател „Организация на изпълнението“ (ОИ) 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на строителния процес, като 

е пояснил, че за правилното функциониране на строителния процес ще бъде изготвен график на 

доставките; план за организация на строителната площадка; схема на движение на работници, 

материали и механизация на строителната площадка. Идентифицирал е някои възможни риска, 

като е обосновал мерки за недопускането им и тяхното преодоляване. Описал е механизъм за 

вътрешен контрол. Представил е обща информация за ресурсната обезпеченост за изпълнението 

на дейностите, в това число човешки и технически. Не са описани подробно всички 

организационни и административни дейности по изпълнение на поръчката. Спецификата на 

конкретните дейности и човешки ресурси е отчетена в приложения линеен календарен график.  

 По  подпоказател „Организация на изпълнението“, помощният орган на Възложителя 

присъжда на участника   15 точки. 

 

Б) относно подпоказател „Технология на строителството“ (ТС) 
 Участникът е описал подробно технологията за изпълнение на строително – ремонтните 

работи, като е описал три етапа на изпълнение. Изпълнението на всяка една дейност е подробно 
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анализирано, за постигане на качество на обекта. От описаното е видно, че при реализацията ще 

бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативни актове. За изпълнение на обекта, 

участникът е съставил и приложил  подробен линеен календарен план, съотносим с предложения 

срок за изпълнение и дейностите са коректно представени във времето. 

По подпоказател „Технология на строителството“ (ТС), помощният орган на 

Възложителя присъжда на участника  30 точки. 

 

 

След извършване на гореописаните действия, комисията 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 по съответната 

обособена позиция, но не  установи такова.  

 

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 по съответната обособена позиция, в съответствие с утвърдената 

методика и класиране на същите. 

 

 

► За обособена позиция №1: „Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на 

дограма на Читалище „19-ти февруари“, с. Скравена” 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 15 30 37,52 82,52 

2. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 30 15 40,00 85,00 

3. „МИЛМАР - 46“ ЕООД 5 5 38,17 48,17 

4. „МИК БИЛД РУСЕ“ 

ЕООД 

15 30 39,56 84,56 

 

 

► За обособена позиция №2: „Ремонт на покрив, отопление и подмяна на дограма на 

Читалище „Никола Ракитин“, с. Трудовец“ 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД 15 30 36,31 81,31 

2. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 15 30 40,00 85,00 

3. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 5 5 38,28 48,28 

4. „МИЛМАР - 46“ ЕООД 5 5 36,46 46,46 

 

 ► За обособена позиция №3:„Ремонт на покрив на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград” 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 15 30 40 85,00 

2. „ЛКС“ ООД 30 30 38,54 98,54 

3. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 5 5 39,10 49,10 

4. „МИЛМАР - 46“ ЕООД 5 5 38,33 48,33 
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► За обособена позиция №4: „Текущ ремонт на Читалище „Събуждане-1895“ в с. 

Врачеш” 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД 15 30 37,43 82,43 

2. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 30 30 34,90 94,90 

3. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 15 30 38,07 83,07 

4. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 5 5 34,85 44,85 

5. „МИЛМАР - 46“ ЕООД 5 5 34,54 44,54 

6. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД 15 30 40,00 85,00 

 

► За обособена позиция №5: „Текущ ремонт на Читалище „Светлина 1900“ в с. 

Литаково”   

№ Участник Оценка 

– ОИ 

 

Оценка 

– ТС 

 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ТС+ПЦ 

1. „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД 15 30 37,87 82,87 

2. „АЛТРЕМОНТ“ ООД 15 30 36,00 81,00 

3. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 15 30 39,42 84,42 

4. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД 5 5 38,45 48,45 

5. „МИЛМАР - 46“ ЕООД 15 30 40,00 85,00 

Забележка:   

- Показател „Организация на изпълнението” (ОИ) с максимален брой точки 30 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 30 % 

- Показател „Технология на строителството” (ТС) за постигане на качество с максимален брой точки 30 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 30 % 

- Показател „Предложена цена” (ПЦ) с максимален брой точки 40 и относителна тежест в комплексната оценка 

– 40 % ; Оценката се извършва по следната формула:  
ПЦ = (Ц min / Ц i) х 40 = .......... (брой точки) 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: КО = ОИ + ТС  +  ПЦ  

 

 

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

съответната обособена позиция, комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

     На І-во място: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 85,00 т. 

     На II – ро място: „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 84,56 т. 

     На III-то място: „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 82,52 т. 

     На IV-то място: „МИЛМАР - 46“ ЕООД с комплексна оценка – 48,17 т. 

 

► За обособена позиция №2: 

     На І-во място: „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 85,00 т. 

     На II – ро място: „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД с комплексна оценка – 81,31 т. 

     На III – то място: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 48,28 т. 

     На IV-то място: „МИЛМАР - 46“ ЕООД с комплексна оценка – 46,46 т. 

 

► За обособена позиция №3: 

      На І-во място: „ЛКС“ ООД с комплексна оценка – 98,54 т. 

      На II – ро място: „АЛТРЕМОНТ“ ООД с комплексна оценка – 85,00 т. 

      На III – то място: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 49,10 т. 

      На IV-то място: „МИЛМАР - 46“ ЕООД с комплексна оценка –48,33 т. 
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► За обособена позиция №4: 

      На І-во място: „АЛТРЕМОНТ“ ООД с комплексна оценка – 94,90 т. 

      На II – ро място: „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 85,00 т. 

      На III-то място: „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 83,07 т. 

      На IV – то място: „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД с комплексна оценка – 82,43 т. 

      На V-то място: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 44,85 т. 

      На VI-то място: „МИЛМАР - 46“ ЕООД с комплексна оценка –44,54 т. 

 

► За обособена позиция №5: 

      На І-во място: „МИЛМАР - 46“ ЕООД с комплексна оценка –85,00 т. 

      На II – ро място: „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 84,42 т. 

      На III – то място: „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД с комплексна оценка – 82,87 т. 

      На IV-то място: „АЛТРЕМОНТ“ ООД с комплексна оценка – 81,00 т. 

      На V-то място: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД с комплексна оценка – 48,45 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 по 

съответната обособена позиция.  

 

 

КОМИСИЯ: 

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

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.       /П/              /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.       /П/              /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.       /П/             /Катрин Михайлова/ 

 

4.       /П/            /Таня Накова/ 
 

 

Настоящият протокол се състави на 12.07.2018г. в 16:30ч. 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-2/02.01.2018г. 

 

дата: 13.07.2018г. 

 

 

 

 

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

данни. 


