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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ:       

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018 г./ 

 

дата: 06. 11. 2018 г. 

 
Д О К Л А Д 

 
 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-159/17.04.2017г. на Зам. кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и последваща Заповед №ОА-477 от 17.10.2018г. на кмета на община 

Ботевград, във връзка с открита процедура с Решение № ОП-6/09.03.2018г. за откриване  на 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град 

Ботевград, Етап 2 - Централна площадна част“ и в изпълнение на Решение №1039 от 

20.09.2018г. на Комисията за защита на конкуренцията, по преписка №КЗК-629/23.07.2018 

г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-1606/16.07.2018г. в КЗК от „БМ-Груп 

Инженеринг“ ЕООД, комисия 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. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

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

 

Резервни членове:  

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

2.  Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

     

изготви настоящия доклад за резултатите от работата си. 

 

В изпълнение на указанията, дадени в диспозитива на Решение №1039/20.09.2018г. на 

КЗК, с което КЗК отменя Решение №11/04.07.2018г. на зам. кмета на община Ботевград за 

определяне на изпълнител по горецитираната процедура и връща преписката на възложителя 

за продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на 

участниците при спазване на задължителните указания, дадени в решението на КЗК, 

комисията е заседавала в периода от 17.10.2018г. до 05.11.2018г. и е изготвила Протокол, 

отразяващ работата и действията й както следва: 

 

На 17.10.2018г. в 10:00 ч. в сградата на общинската администрация комисията се събра 

на закрито заседание, за да изпълни указанията дадени в диспозитива на Решение 

№1039/20.09.2018г. на КЗК, а именно да продължи процедурата от етап разглеждане на 

техническите предложения на участниците при спазване на задължителните указания, дадени 

в решението.  

 С оглед обстоятелството, че подадените от участниците оферти са с изтекъл срок на 

валидност, комисията е изискала от „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ДЗЗД „ОГОСТА 

2017“  и „ЛЮНИК“ ЕООД в 5-дневен срок от получаване на искането да представят 
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декларация /свободен текст/ за удължаване срока на валидност на офертите си, считано от 

датата на изтичане на първоначално декларирания срок на валидност, до сключването на 

договор за възлагане на обществената поръчка. 

По отношение на отстранените участници - ,,MИКРА-KM" EOOД и 

,,ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - M" AД, КЗК не се е произнесла и не е дала указания в Решение 

№1039/20.09.2018г., поради което след връщане на преписката за продължаване на 

процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, комисията няма задължение 

да преразгледа документите на отстранените участници. Комисията предлага на възложителя 

да възприеме и да възпроизведе мотивите за отстраняването на участниците ,,MИКРА-KM" 

EOOД и ,,ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - M" AД, съгласно  Решение №11 от 04.07.2018 г. на Борис 

Богданов – заместник кмет, упълномощено лице съгласно Заповед № ОА -2/02.01.2018 г. 

 

След извършване на тези действия на 17.10.2018г. в 10:30ч. комисията приключи своята 

работа и взе решение следващото заседание да бъде след изтичане на срока за получаване на 

декларациите за удължаване срока на валидност на офертите. 

 

На 24.10.2018г. в 10:00 часа комисията се събра на закрито заседание в сградата на 

общинската администрация, за да продължи своята работа от етап разглеждане на 

техническите предложения на участниците „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ДЗЗД 

„ОГОСТА 2017“  и „ЛЮНИК“ ЕООД, след като в указания срок са постъпили изисканите 

документи-декларации за удължаване срока на валидност на офертите им. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите 

участници в обществената поръчка – „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ДЗЗД „ОГОСТА 

2017“  и „ЛЮНИК“ ЕООД по реда на постъпване на офертите им, и определяне на оценките 

по показател ТП – „Качество“, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, 

описана в обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел VIII „Други указания“ от  

документацията. 

 

1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 150 /сто и петдесет/ календарни дни. 

- Срок на валидност на офертата – от датата на изтичане на първоначално декларирания 

срок на валидност до сключването на договор за възлагане на обществената поръчка  
 

А) Относно „Професионална компетентност“ („Ппк“) 

С Решение №1039 от 20.09.2018 год., Комисията за защита на конкуренцията след като 

се запозна с цялата преписка по проведената процедура, вкл. Решение №11/04.07.2018 год. и 

доклад по смисъла на чл.103, ал.3 от ЗОП,  не се произнася и не дава указания по отношение 

на оценките по показател „Професионална компетентност“ („Ппк“). Жалбоподателят „БМ-

ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, също не е възразил по изготвената от комисията оценка по 

показател „Професионална компетентност“, поради което комисията възприема и 

потвърждава определените резултати.   

По показател Ппк участникът получава 60 точки, получени от сбора на точките по 

подпоказател Ппк1- оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в общ 

професионален опит на предложените от участника ключови експерти – 15 точки и 

подпоказател Ппк2-оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в специфичен 

професионален опит на всеки от предложените от участника ключови експерти – 45 точки, 

подробно отразени в Протокол от 17.10.2018г., приложен към настоящия доклад. 

 

Б) Относно „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали”  

(Мк) 
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След като разгледа техническото предложение, комисията приема, че са налице 4 

(четири) компонента, съгласно одобрената Методика, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на 

поръчката. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, които ще 

се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на 

качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество 

 

В резултат на констатациите и подробно обоснованите и мотивирани анализи на 

комисията отразени в Протокол от 17.10.2018г. - По показател Мк участникът получава 30 

точки. 

 

С оглед на описаното и съгласно одобрената методиката за оценка по Показател 

Качество ТП, участникът получава 90 точки, изчислени по формулата ТП = Ппк + Мк. 

 

 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ 

В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 150 /сто и петдесет/ календарни дни. 

- Срок на валидност на офертата – от датата на изтичане на първоначално декларирания 

срок на валидност до сключването на договор за възлагане на обществената поръчка  
 

А) Относно „Професионална компетентност“ („Ппк“) 

С Решение №1039 от 20.09.2018 год., Комисията за защита на конкуренцията след като 

се запозна с цялата преписка по проведената процедура, вкл. Решение №11/04.07.2018 год. и 

доклад по смисъла на чл.103, ал.3 от ЗОП,  не се произнася и не дава указания по отношение 

на оценките по показател „Професионална компетентност“ („Ппк“). Жалбоподателят „БМ-

ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, също не е възразил по изготвената от комисията оценка по 

показател „Професионална компетентност“, поради което комисията възприема и 

потвърждава определените резултати.   

По показател Ппк участникът получава 60 точки, получени от сбора на точките по 

подпоказател Ппк1- оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в общ 

професионален опит на предложените от участника ключови експерти – 15 точки и 

подпоказател Ппк2-оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в специфичен 

професионален опит на всеки от предложените от участника ключови експерти – 45 точки, 

подробно отразени в Протокол от 17.10.2018г., приложен към настоящия доклад. 

 

Б)  Относно „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” 

(Мк) 

След като разгледа техническото предложение, комисията приема, че са налице 5 (пет) 

компонента, съгласно одобрената Методика, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на 

поръчката. 
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 План за използване на основните строителни материали 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, които ще 

се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на 

качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество 

 

В резултат на констатациите и подробно обоснованите и мотивирани анализи на 

комисията отразени в Протокол от 17.10.2018г. - По показател Мк участникът получава 40 

точки. 

 

С оглед на описаното и съгласно одобрената методиката за оценка по Показател 

Качество ТП, участникът получава 100 точки, изчислени по формулата ТП = Ппк + Мк. 

 

 

3. „ЛЮНИК“ ЕООД 
В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 119 /сто и деветнадесет/ календарни дни. 

- Срок на валидност на офертата – от датата на изтичане на първоначално декларирания 

срок на валидност до сключването на договор за възлагане на обществената поръчка  
 

А) Относно „Професионална компетентност“ („Ппк“) 

С Решение №1039 от 20.09.2018 год., Комисията за защита на конкуренцията след като 

се е запознала с цялата преписка по проведената процедура, вкл. Решение №11/04.07.2018 год. 

и доклад по смисъла на чл.103, ал.3 от ЗОП,  не се е произнася и не дава указания по отношение 

на оценките по показател „Професионална компетентност“ („Ппк“). Жалбоподателят „БМ-

ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, също не е възразил по изготвената от комисията оценка по 

показателя „Професионална компетентност“, поради което комисията възприема и 

потвърждава определените резултати.   

По показател Ппк участникът получава 60 точки, получени от сбора на точките по 

подпоказател Ппк1- оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в общ 

професионален опит на предложените от участника ключови експерти – 15 точки и 

подпоказател Ппк2-оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в специфичен 

професионален опит на всеки от предложените от участника ключови експерти – 45 точки, 

подробно отразени в Протокол от 17.10.2018г., приложен към настоящия доклад. 

 

Б) Относно „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали”  

(Мк) 

След като разгледа техническото предложение, комисията приема, че са налице  

5 (пет) компонента, съгласно одобрената Методика, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на 

поръчката. 

 План за използване на основните строителни материали 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, които ще 

се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 
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материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на 

качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество 

 

В резултат на констатациите и подробно обоснованите и мотивирани анализи на 

комисията отразени в Протокол от 17.10.2018г. - По показател Мк участникът получава 40 

точки. 

 

С оглед на описаното и съгласно одобрената методиката за оценка по Показател 

Качество ТП, участникът получава 100 точки, изчислени по формулата ТП = Ппк + Мк. 

 

 

След извършване на гореописаните действия и с оглед на това, че ценовите 

предложения на участници „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,  ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ и 

„ЛЮНИК” ЕООД са отворени и оповестени на публично заседание, провело се на 26.06.2018г. 

в 10:00ч., видно от Протокол №5 от 26.06.2018г.,  комисията пристъпи към определяне на 

комплексната оценка на участници, в съответствие с утвърдената методика и класиране на 

същите. 

 

 Предлаганите ценови параметри от участниците са както следва: 

 

1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 538 802,02 лева без ДДС или 

646 562,42 лева с ДДС, която включва следното: 

1.1. Цената за изпълнение на СМР – 528 237,27  (петстотин двадесет и осем хиляди двеста 

тридесет и седем лева и 27 ст.) лв. без ДДС или 633 884,72 (шестстотин тридесет и три хиляди 

осемстотин осемдесет и четири лева и 72 ст.) лв. с ДДС. 

1.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 1.1. 

 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ 
Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 539 630,70 лева без ДДС или 

647 556,85 лева с ДДС, която включва следното: 

2.1. Цената за изпълнение на СМР – 529 049,71  (петстотин двадесет и девет хиляди 

четиридесет и девет лева и 71 ст.) лв. без ДДС или 634 859,65 (шестстотин тридесет и четири 

хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 65 ст.) лв. с ДДС. 

2.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 

2.1. 

 

3. „ЛЮНИК“ ЕООД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 547 910,10 лева без ДДС или 

657 492,12 лева с ДДС, която включва следното: 

3.1. Цената за изпълнение на СМР – 537 166,76  (петстотин тридесет и седем хиляди 

сто шестдесет и шест лева и 76 ст.) лв. без ДДС или 644 600,11 (шестстотин четиридесет и 

четири хиляди и шестстотин лева и 11 ст.) лв. с ДДС. 

3.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 

3.1. 

 



6 

 

Комисията извърши 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, но не установи такова. 

 

Предвид изложеното, комисията: 

 

I. Определи комплексната оценка на участниците:  

№ Участник Показател «Качество» – 

ТП 

Показател 

«Предложена 

цена» -  

Ц 

Комплексна 

оценка 

КО=ТПх0,4+Цх0,6 Подпоказател 

Ппк 

Подпоказател 

Мк 

1. „БМ-ГРУП-

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

60 30 100,00 96,00 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 

2017“ 

 

60 40 99,85 99,91 

3. „ЛЮНИК“ 

ЕООД 
60 40 98,34 99,00 

 

IІ. Направи следното класиране: 

На І-во място: ДЗЗД „Огоста 2017“  с комплексна оценка -  99,91 т.  

На II-ро място: „Люник“ ЕООД с комплексна оценка – 99,00 т.  

На III-то място: „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД с комплексна оценка – 96,00 т. 

 

ІІI. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място, а именно: ДЗЗД „Огоста 2017“. 

 

 

 На 05.11.2018г.  комисията приключи своята работа и на основание чл.60, ал.2 и ал.3 от 

ППЗОП предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвения протокол и цялата документация по откритата процедура. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

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

 

2.  /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.  /П/  / Мария Христова / 

  

4.  /П/  /Таня Накова/ 

 

 

 

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

на личните данни 

 

 


