
           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, 05.09.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-379/21.08.2018 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от 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-5 от 02.08.2018г., с ID 9079210, с предмет: „Основен ремонт на 

покрив, подмяна на дограма, направа на топлоизолация и изграждане на отоплителна 

инсталация в ДГ „Здравец“ в с. Литаково, община Ботевград” и с оглед избор на 

изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

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

2. Николай Николов - юрисконсулт 

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

вложения“   

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

Резервни членове:  

1. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

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

3. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“   

 

се събра в 8:40 часа в сградата на общинската администрация Ботевград, за да отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол 

№2 от 27.08.2018г., относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 27.08.2018г. беше изпратен на участниците по електронните им пощи, 

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

Поради ползване на платен годишен отпуск от основния състав на комисията отсъства  

инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения“, като 

същият се замести, до приключване работата на комисията, от резервен член – Таня Накова - 

гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“, който подписа декларация по чл.103, 

ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 
 

 Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1.“Ка Ва Строй“ ЕООД – вх.№5300-893(1)/03.09.2018г.  

2. ДЗЗД „Ахинора Билд“ - вх.№5300-893(2)/03.09.2018г.  

3. „Парсек Груп“ ЕООД - вх.№5300-893(3)/03.09.2018г.  

  

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване. 

 

1. „КА ВА СТРОЙ“ 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.  
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2. ДЗЗД „Ахинора Билд“  

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.  

 

3. „Парсек Груп“ 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.  

 

 

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

разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка, по реда на постъпване на офертите. 

 

1. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 
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 – 70 /седемдесет/ 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, участникът е разработил Организация на изпълнението 

относима към факторите, влияещи на оценката, като подробно е обосновал: подход на 

изпълнение; организация на материалните ресурси; организация на човешките ресурси за 

изпълнение на строителството; разпределение на отговорностите между членовете на екипа; 

стратегия за управление изпълнението на СМР; организация на строителната площадка; 

времетраене на изпълнение на СМР; технология на изпълнение на видовете работи; мерки за 

постигане на качество на СМР; мерки за опазване на околната среда; мерки за безопасност на 

труда. Участникът описва, че ще организира изпълнението на строително-ремонтните работи 

синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при максимално 

оптимизиране на времевия график и използването на екипа от специалисти. Разбираемо е 

представил организацията и управлението на трудовите, материални и технически ресурси. 

Разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа са описани 

последователно. Механизацията и работниците са подробно показани в приложения Линеен 

календарен график, който графично и таблично изобразява отделните видове СМР, тяхната 

технологична последователност и взаимосвързаност, времетраенето на изпълнение в календарни 

дни. Видовете дейности за изпълнението на обекта са разпределени в 3 етапа – подготвителен 

етап; етап на изпълнение на СМР, в който подробно е представил технологията на изпълнение на 

основните видове дейности  и етап на предаване на обекта. От описаното е видно, че при 

реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. 
Техническото предложение доказва възможността на участника да изпълни строително ремонтните 

работи съобразно изискванията на действащите нормативни и технически изисквания към видовете 

СРР, предмет на поръчката, одобрения инвестиционен проект и указаните от Възложителя крайни 

срокове. 
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С оглед на констатираното,  комисията По  показател „Организация на изпълнението“, 

присъжда на участника  60 точки и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до 

следващ етап определяне на комплексна оценка и класиране на офертата.  

 

2. ДЗЗД „Ахинора Билд“ 
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 – 70 /седемдесет/ 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, участникът е разработил Организация на изпълнението 

относима към факторите, влияещи на оценката, като подробно е обосновал: подход на 

изпълнение; организация на материалните ресурси; организация на човешките ресурси за 

изпълнение на строителството; разпределение на отговорностите между членовете на екипа; 

стратегия за управление изпълнението на СМР; организация на строителната площадка; 

времетраене на изпълнение на СМР; технология на изпълнение на видовете работи; мерки за 

постигане на качество на СМР; мерки за опазване на околната среда; мерки за безопасност на 

труда. Участникът описва, че ще организира изпълнението на строително-ремонтните работи 

синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при максимално 

оптимизиране на времевия график и използването на екипа от специалисти. Разбираемо е 

представил организацията и управлението на трудовите, материални и технически ресурси. 

Разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа са описани 

последователно. Механизацията и работниците са подробно показани в приложения Линеен 

календарен график, който графично и таблично изобразява отделните видове СМР, тяхната 

технологична последователност и взаимосвързаност, времетраенето на изпълнение в календарни 

дни. Видовете дейности за изпълнението на обекта са разпределени в 3 етапа – подготвителен 

етап; етап на изпълнение на СМР, в който подробно е представил технологията на изпълнение на 

основните видове дейности  и етап на предаване на обекта. От описаното е видно, че при 

реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания.  
Техническото предложение доказва възможността на участника да изпълни строително ремонтните 

работи съобразно изискванията на действащите нормативни и технически изисквания към видовете 

СРР, предмет на поръчката, одобрения инвестиционен проект и указаните от Възложителя крайни 

срокове. 
 

С оглед на констатираното,  комисията По  показател „Организация на изпълнението“, 

присъжда на участника  60 точки и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до 

следващ етап определяне на комплексна оценка и класиране на офертата.  

 

3. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД  
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 – 65 /шестдесет и пет/ 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. 
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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. 

 Към техническото си предложение, участникът е разработил Организация на 

изпълнението-Приложение №1 относима към факторите, влияещи на оценката. Подробно е 

описал организацията на изпълнение на строителния процес, като е обособил четири етапа – 

подготвителен; изпълнение на СМР; приключване, отчитане и предаване на обекта; гаранционна 

поддръжка. Методологията за постигане на основната цел - изпълнение в срок и качествено на 

обществената поръчка, която участникът предвижда да приложи е съвкупност от метод на 

последователното изпълнение, метод на едновременното изпълнение и метод на изпреварващо 

изпълнение. Представено е разпределението на задачите и отговорностите между участниците 

при изпълнение на строителните дейности и взаимовръзката им в строителния процес. 

Участникът е описал ясно и подробно технологията за изпълнение на строително – ремонтните 

работи, като е изложил изпълнение за всяка една от основните дейности и част от тях са 

представени схематично. В табличен вид изобразява отделните видове СМР, тяхната 

технологична последователност, времетраенето на изпълнение в календарни дни и необходимите 

трудови ресурси, като всичко това е обвързано с приложения Линеен календарен график.  

Представил  е основните видове 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. Идентифицирал е мерки 

за опазване на околната среда и безопасност на труда. От описаното е видно, че при реализацията 

ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. 
Техническото предложение доказва възможността на участника да изпълни строително ремонтните 

работи съобразно изискванията на действащите нормативни и технически изисквания към видовете 

СРР, предмет на поръчката, одобрения инвестиционен проект и указаните от Възложителя крайни 

срокове. 
 

С оглед на констатираното,  комисията По  показател „Организация на изпълнението“, 

присъжда на участника  60 точки и предлага на Възложителя, същият да бъде допуснат до 

следващ етап определяне на комплексна оценка и класиране на офертата.  

 

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, 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, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същите. 

 

№ Участник Оценка 

– ОИ 

Оценка 

– ПЦ 

КО= 

ОИ+ПЦ 

1. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 60 37,27 97,27 

2. ДЗЗД „Ахинора Билд“ 60 37,69 97,69 

3. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 60 40 100,00 

Забележка:   

- Показател „Организация на изпълнението” (ОИ) с максимален брой точки 60 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 60 % 

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

съответната обособена позиция, комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

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

     На II – ро място: ДЗЗД “Ахинора Билд“ с комплексна оценка – 97,69 т. 

     На III-то място: „Парсек Груп“ ЕООД с комплексна оценка – 97,27 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.   

 

 

 
 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   /П/*                  /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.               /П/                      /Мария Христова/ 

 

2.               /П/                     /Николай Николов/ 

 

3.               /П/                    /Таня Накова/ 

 

4.               /П/                    /Генка Енева/ 

 

 

 
 

Настоящият протокол се състави на 05.09.2018г. в 12:30ч. на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

КМЕТ:  /П/ 

/Иван Гавалюгов/ 

 

дата: 05. 09. 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

данни. 


